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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0701877-21.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 MARCIO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO(A):

 RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB/MT 15626

 Vistos, etc.

O pedido para desistência da ação e levantamento do depósito deverá ser 

f o rmu lad o  d i r e t a m e n t e  n o  p r o c e s s o  j u d i c i a l  d e  n º 

1038299-30.2017.8.11.0041 em trâmite no Juízo da 9ª Vara Cível de 

Cuiabá o qual é competente para análise da questão.

 Assim, arquive-se este expediente.

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0728843-55.2017.8.11.0001

REQUERENTE (S):

BANCO DIBENS S.A.

ADVOGADO (A):

LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO – OAB/MT 19.654

Vistos, etc.

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

por BANCO DIBENS S.A. em relação às Guias nº 53505, 53506 e 53507.

 Em análise inicial constata-te que as Guias acostadas foram arrecadas 

para a Comarca de Rondonópolis/MT.

 Assim, este Foro não possui competência para o processamento do 

pleito, visto que a competência para o processamento das restituições 

administrativas é da Comarca para a qual o valor foi arrecadado.

 Posto isto, o pedido deverá ser formulado naquela Comarca.

 Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se este expediente.

 Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA n.º 0728642-63.2017.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor (a) MARCO ANTONIO DE MELO, matrícula nº. 9639, Agente da 

Infância e Juventude, lotado(a) no(a) Central de Administração - 1ª e 2ª 

Varas Esp ecializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital - 

SDCR, referente ao quinquênio 2012/2017.

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

Informação n.° 009/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 02 (duas) 

licenças-prêmio relativas ao período de 30/10/2002 a 30/10/2012, bem 

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

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

de conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 30/10/2012 a 

30/10/2017, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0729121-56.2017.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

VALDETE DAS GRAÇAS CORDOVA

ADVOGADO (A):

DR. RUBENS MENDES MADEIROS (OAB/MT 22.528)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por VALDETE DAS GRAÇAS CORDOVA 

para desarquivamento do processo n. 3477-24.1983.811.0041 (CÓDIGO 

524601), estando o expediente devidamente instruído com a procuração e 

declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade alusiva à taxa de 

desarquivamento.

Dessa forma, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita referente à taxa de 

desarquivamento para fins de vistas dos autos pelo prazo de 10 (dez) 

dias, exclusivamente em relação a este pedido.

 Encaminhem-se o presente ao Setor de Arquivo do presente Foro para 

providências pertinentes.

Proceda-se com o necessário e após arquive-se.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0702155-22.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA

ADVOGADO (S):

DR. JULIERMERO ROMERO (OAB/MT 6.240)

 DRA. ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO (OAB/MT 9.106)

Vistos, etc.

Trata-se de petição formulada pelos causídicos Dr. JULIERMERO ROMERO 

e Dra. ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO cujo teor requer a autorização 

para que o estagiário FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA possa realizar 

atos nos processos nos quais figuram como patronos.

De início, destaco que há diferenciações entre os conceitos de 

credenciamento e autorização de estagiários, de modo que naquele o 

registro é feito no sistema Apolo para todos os processos do causídico 

(mediante petição dirigida a Diretoria do Foro na qual deve constar a 
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qualificação e o número de inscrição do (a/s) estagiário (a/s) na Ordem 

dos Advogados do Brasil), enquanto nesse o advogado deve peticionar 

diretamente ao Juízo com as informações expressas e assunção da 

responsabilidade por parte dos envolvidos com peça juntada nos autos do 

processo em questão.

 Dessa forma, caso o pedido verse acerca de autorização, a solicitação 

deve ser feita diretamente nos autos correspondentes. Todavia, caso 

almeje o aludido credenciamento no sistema Apolo, deve apresentar 

documentação comprobatória da inscrição da estagiária na Ordem dos 

Advogados do Brasil no prazo de 10 (dez) dias.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 63/2018-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. 

0702384-79.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) HEITOR ROBERTO DE ARRUDA SIQUEIRA, 

matrícula nº. 7417, Auxiliar Judiciário, na secretaria do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cuiabá, com efeitos a 

partir de 05/02/2018.

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

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

Cuiabá, 1 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 64/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017 e 12 (doze) dias de compensatória, pelo 

Gestor Judiciário Virgínia da Cunha Muller, do(a) Secretaria - 13ª Vara 

Criminal - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA 

nº. 0702419-39.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MÁRCIA LUIZA PIRES DE CAMARGO, matrícula 

nº. 9008, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 13ª Vara Criminal - 

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

Gestor Judiciário, no período de 05/02/2018 a 14/02/2018 (férias) e de 

15/02/2018 a 02/03/2018 (compensatória).

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

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

Cuiabá, 1 de fevereiro 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.: 349984 Nr: 20495-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORTOLIN LINGERIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:5.197/MT, JOELMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 

ARAGÃO - OAB:7992-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, GRACIELE KUNZENDORFF ALTENHOFEN - 

OAB:37.073/RS

 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$ 

669,44 (seiscentos e sessenta 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$347,35 (trezentos e quarenta 

sete reais e trinta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$292,59(duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179799 Nr: 27055-78.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MENDES CARDOSO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETE BLANK MIGUEL 

SPADONI - OAB:8058/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$ 

830,62 (oitocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$385,81 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e 

um centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$415,31(quatrocentos e quinze reais e trinta e um centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820442 Nr: 26684-02.2013.811.0041

 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: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-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$ 

573,95 (quinhentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), a 
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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$ 

197,10(cento e noventa e sete reais e dez 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.: 1082580 Nr: 2743-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

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

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

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

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.: 1147684 Nr: 30704-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO GUSMÃO TEIXEIRA, GRAZIELE PADILHA DE 

OLIVEIRA

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

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903

 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$ 

515,70 (quinhentos e quinze reais e setenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,85(cento e 

trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945566 Nr: 57776-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSO AGUIAR SIQUEIRA, CACILDA SOARES DE 

AGUIAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

541,28 (quinhentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), a que 

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

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 164,43(cento e 

sessenta e quatro reais e quarenta e três 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.: 1026680 Nr: 35159-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARIELL APARECIDA REYNALD DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, HENRIQUE 

ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

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

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

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

529,86 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta 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$ 153,01(cento e 

cinquenta e três reais e um centavo), 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.: 1101354 Nr: 11072-19.2016.811.0041

 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: DWGS, ERISLENE COELHO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT

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

SILVA - OAB:8184-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$ 

520,16 (quinhentos e vinte reais e dezesseis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 
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cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 143,31(cento e 

quarenta e três 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.: 925747 Nr: 46977-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10334

 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$ 

542,78 (quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

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

165,93(cento e sessenta e cinco reais e noventa e três 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.: 1094052 Nr: 7948-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DE ARRUDA ANTENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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.: 1153734 Nr: 33352-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

567,39 (quinhentos e sessenta e sete reais e trinta 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$ 190,54(cento e 

noventa reais e cinquenta 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.: 953444 Nr: 1739-77.2015.811.0041

 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: EDINEIA MACEDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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$ 

540,27 (quinhentos e quarenta reais e vinte 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$ 163,42(cento e 

sessenta e três reais quarenta 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.: 1168960 Nr: 39677-72.2016.811.0041

 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: LAERTE FERREIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611

 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$ 

515,16 (quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,31(cento e 

trinta e oito 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 
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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.: 1128054 Nr: 22169-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA BORTOLINI

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA. - OAB:8.184-A

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

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

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

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.: 1020407 Nr: 32130-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉIA CRISTINA DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS - ABN 

AMBRO GROUP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

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

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

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

529,86 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta 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$ 153,01(cento e 

ce 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.: 943154 Nr: 56416-91.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHABLO RENAN GUEDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

541,28 (quinhentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), a que 

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

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 164,43(cento e 

sessenta e quatro reais e quarenta e três 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.: 445809 Nr: 22694-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, Gleison gomes da silva - OAB:19605/O, MARIANA GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21542

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

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

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

503,94 (quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,09(cento e 

vinte e sete reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428474 Nr: 3920-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRD, ARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERREIRA ARAUJO - 

OAB:20.170, BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB:OAB/MT 20.170, 

LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:MT/5073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6.510

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

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

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

503,94 (quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,09(cento e 

vinte e sete reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366627 Nr: 6582-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS RECHE - 

OAB:12.831/B, JOSÉ NILSON VITAL JÚNIOR - OAB:9320

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

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

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

503,94 (quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 127,09(cento e 

vinte e sete reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443547 Nr: 20301-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EBVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALADY CARNEIRO DA 

SILVA - OAB:9840/MT

 Certifico que foi deferido o pedido de dilação do prazo solicitado pela 

parte CONSTANTINO CAZONATO, conforme despacho de fls. 53.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422605 Nr: 28248-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAVGAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJTDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON GOMES DA SILVA - 

OAB:19605/O, Isabela Cortese de Oliveira - OAB:21157, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

CONÇALVES - OAB:5362, ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA - 

OAB:21157, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7659, Paulo 

Vinicio Porto De Aquino - OAB:14250/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$ 

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.: 430998 Nr: 6704-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS - 

OAB:3038

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426365 Nr: 1625-04.2016.811.0042

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE LOPES DE 

CARVALHO - OAB:18542/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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423162 Nr: 28843-41.2015.811.0042

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOURENÇO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724B, Jocimara Mochi Jorge - OAB:11.231-A/MT, Rafael 

César do Nascimento - OAB:16056

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

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

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

R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241772 Nr: 18635-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON ALEX ASSUNÇÃO DUARTE, 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, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:OAB/MT 

13.712

 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,"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 ELTON ALEX ASSUNÇÃO por dependência aos 

autos da recuperação judicial da DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA. (Processo nº 23113-52.2015.811.0041 - CÓDIGO 

999210), 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.: 1244978 Nr: 19564-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAN IDES DIAS FIGUEIREDO, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - 

OAB:OAB/MT 17086, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, 

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 14.005

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

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

 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 IAN IDES DIAS FIGUEIREDO por 

dependência aos autos da recuperação judicial LARC CONSTRUÇÕES 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041 – 

Código 1104288), 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1212795 Nr: 9257-50.2017.811.0041

 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: ODIVALSO RODRIGUES MOREIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOARA TRANSPORTES LTDA, 

TRANSPORTADORA VICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

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

MORAES - OAB:14485/MT

 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 ODIVALSO RODRIGUES MOREIRA por 

dependência aos autos da recuperação judicial de RODOARA 

TRANSPORTES LTDA E OUTRA (Processo nº 21991-67.2016.811.0041 – 

Código 1127573), 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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232113 Nr: 15572-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGAR AVIATION TAXI AEREO S/A ABC/ALGAR, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELYSSANDRA MARTINS 

COSTA - OAB:48.612/MG, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 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 ALGAR AVIATION TAXI AÉREO S/A por 

dependência aos autos da recuperação judicial ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA EIRELI (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

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

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

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1244983 Nr: 19566-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES ALVES OLIVEIRA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:17086/O, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 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 CHARLES ALVES OLIVEIRA por dependência 

aos autos da recuperação judicial LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041 – Código 

1104288), 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.: 1245745 Nr: 19814-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BELINO DE ARNALDO, RAFAEL HENRIQUE 

TAVARES TAMBELINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:DF 38.064, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 impulsiono os autos com afinalidade 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 ALEXANDRE BELINO DE ARNALDO por 

dependência aos autos da recuperação judicial da OLHETE 

RESTAURANTE EIRELI ME (Processo nº 34536-09.2015.811.0041 – Código 

1025409), 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1026223 Nr: 34888-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMA SANTOS MORAIS - 

OAB:13738-B/MT, JOÂO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3.613-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

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

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

AZEVEDO - OAB:13948-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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1179426 Nr: 43576-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNILTON SOARES GOMES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:12145 MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1205877 Nr: 6778-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES DA SILVA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, CINTÍA DOS ARBUÉS NERY DA SILVA - 

OAB:9.923-B/MT

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

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 Impulsiono ops 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 GILMAR ALVES DA SILVA por dependência 
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aos autos da recuperação judicial da LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041 – Código 

1104288), 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.: 1205878 Nr: 6779-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL GOMES DA SILVA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - OAB:9923/B

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

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

OAB:11990/OAB-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 ISRAEL GOMES DA SILVA por dependência aos 

autos da recuperação judicial LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041 – Código 

1104288), 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.: 1212795 Nr: 9257-50.2017.811.0041

 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: ODIVALSO RODRIGUES MOREIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOARA TRANSPORTES LTDA, 

TRANSPORTADORA VICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

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

MORAES - OAB:14485/MT

 Impulsiono os autos para a republicacao do 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 ODIVALSO RODRIGUES MOREIRA por 

dependência aos autos da recuperação judicial de RODOARA 

TRANSPORTES LTDA E OUTRA (Processo nº 21991-67.2016.811.0041 – 

Código 1127573), 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.

Apos, 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.: 1244614 Nr: 19455-49.2017.811.0041

 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: MARCIO SILVA GOMES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERODILCE S. GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 16.518, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 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 MARCIO SILVA GOMES por dependência aos 

autos da recuperação judicial da ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1244984 Nr: 19567-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN CEZAR GOMES GOUVEIA, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

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

INFORMAÇÃO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:17086/O, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT

 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, 

"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 ALAN CEZAR GOMES GOUVEIA por 

dependência aos autos da massa falida da DSS SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), 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.: 1262424 Nr: 25201-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA RUIZ E SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

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

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

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

OAB:5.940/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de republicar o despacho 

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

SILVA, por dependência aos autos da Falência de SUPERMERCADO 

MODELO E OUTROS (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 

800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 786112 Nr: 39997-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA TEREZINHA RINALDI, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

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

- OAB:4041-B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

- OAB:9.246/MT

 Certifico que foi registrada no sistema Apolo a inclusão do novo 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, sendo assim renovo o prazo de 5 (cinco )dias 

uteis para que o administrador se manifeste nos autos, conforme já 

determinado à fl. 26.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963740 Nr: 6396-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA JUNIOR

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

TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:8064/MT

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

MORAES - OAB:14485/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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191698 Nr: 1975-58.2017.811.0041

 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: CICERO HENRIQUE DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para que se 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1205877 Nr: 6778-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES DA SILVA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, CINTÍA DOS ARBUÉS NERY DA SILVA - 

OAB:9.923-B/MT

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

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 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 GILMAR ALVES DA SILVA por dependência 

aos autos da recuperação judicial da LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041 – Código 

1104288), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

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

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1205878 Nr: 6779-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL GOMES DA SILVA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - OAB:9923/B

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 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 ISRAEL GOMES DA SILVA por dependência aos 

autos da recuperação judicial LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041 – Código 

1104288), 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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1244979 Nr: 19565-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL VEIGA MONTEIRO, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:17086/O, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 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 SAMUEL VEIGA MONTEIRO por dependência 

aos autos da recuperação judicial LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041 – Código 

1104288), 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.: 1199444 Nr: 4508-87.2017.811.0041

 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: ANTONIO VALDOMIRO CASSOL, AJ1 Administração 

Judicial

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232107 Nr: 15566-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARQUES DE MORAES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA MERTALURGICA LTDA

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

SILVA - OAB:6565, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/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 BENEDITO MARQUES DE MORAES por 

dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE BIMETAL 

INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA E OUTRAS (Processo nº 

046354-55.2015.811.0041 – Código 1049831), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 
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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.: 1240468 Nr: 18240-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA DIAS AGUIAR 

FERRARI - OAB:15456, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulciono 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 ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO por 

dependência aos autos da recuperação judicial da ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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.: 1244992 Nr: 19572-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO FERREIRA CARVALHO, RAFAEL HENRIQUE 

TAVARES TAMBELINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/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 GUSTAVO FERREIRA CARVALHO por 

dependência aos autos da recuperação judicial da OLHETE 

RESTAURANTE EIRELI ME (Processo nº 34536-09.2015.811.0041 – Código 

1025409), 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.: 1232109 Nr: 15568-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSILENE SANTANA PAULA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARES SANTIAGO DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:3.904/AC, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 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 MISSILENE SANTANA PAULA por dependência 

aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA (Processo nº 046354-55.2015.811.0041 – Código 

1049831), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ 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.: 1258775 Nr: 23936-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVAN RIBEIRO DOS SANTOS, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO TELECOM E INFORMATICA 

LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - 

OAB:OAB/MT 16.506

 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 odespacho retro,"I – 

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JEOVAN RIBEIRO 

DOS SANTOS, por dependência aos autos da recuperação judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

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

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1260331 Nr: 24508-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CAETANO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

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

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à sua conclusão para apreciação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1058114 Nr: 50120-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA EPP, A. FERREIRA 

DE SOUZA EPP, ELIANDRO F. LOPES - ME, E. F. LOPES DEL NERY ME, 

DARIUS CANAVARROS PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:OAB/MT 7178B, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, KARLOS LOCK 

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

OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tais razões, indefiro o pedido de fls. 942/943, mantendo 

inalteradas as deliberações da Assembleia Geral de Credores ocorrida em 

07/12/2017, conforme a Ata anexada aos autos às fls. 

933/935.Encaminhem-se os autos ao Ministério Público.Após voltem-me 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1108425 Nr: 14055-88.2016.811.0041

 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: DANIEL BRUNO SOUZA DE MORAIS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EPAMINONDAS JOSÉ MESSIAS - 

OAB:15301, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187

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

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à sua conclusão para apreciação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1276689 Nr: 716-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA CUNHA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODEVALDO LEOTTI - 

OAB:5097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anota-se.

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JESSICA CUNHA DA 

SILVA, por dependência aos autos da Falência do SUPERMERCADO 

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

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126274 Nr: 21421-81.2016.811.0041

 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: GENIVALDO ROBERTO DE ARAUJO, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304, 

NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

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

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

intimo o Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152617 Nr: 32885-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON GONSALVES PEREIRA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

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

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 
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decisão/despacho proferido dia 05/10/2017, colaciono-o para tal fim: 

Visto.

Indefiro o pedido retro, devendo o habilitante socorrer-se das vias 

adequadas para atingir seu desiderato (reforma da sentença de 

indeferimento da petição inicial).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1234776 Nr: 16457-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYANA SANTOS PONDE, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARIANA CUNHA PEREIRA - 

OAB:MT 16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14.485, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 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 ARYANA SANTOS PONDE por dependência 

aos autos da recuperação judicial da UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA 

EPP E CONSTRUTORA AVANÇO LTDA ME (Processo nº 

29714-40.2016.811.0041 – Código 1145175), 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1275549 Nr: 169-51.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL BENEDITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME, 

MECANICA TAVARES LTDA - ME, CESAR V. DE SOUZA & VIIRA LTDA 

EPP, BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado IZONILDES PIO DA SILVA 

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

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 973637 Nr: 11050-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON NUNES DA COSTA, DECIO JOSE TESSARO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

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

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

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

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

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

OAB:13948-MT

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

Administrador Judicial, no tocante à decisão/despacho proferido dia 

03/10/2017, promovo sua republicação para tal fim: Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

intimação da mesma, para que manifeste, no prazo de 05 dias úteis, 

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 978731 Nr: 13420-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR TEIXEIRA DOS SANTOS, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:12.856 - OAB/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

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

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

OAB:12246

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

Administrador Judicial, no tocante à decisão/despacho proferido dia 

03/10/2017, promovo sua republicação para tal fim: Visto.

Tendo em vista a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

intimação da mesma, para que manifeste, no prazo de 05 dias úteis, 

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 990511 Nr: 18690-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZA APARECIDA SÁLIES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, MARCOS ADRIANO BOALAN - OAB:9566

 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

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte Requerido(a), 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, e procedo a intimacao do Administrador Judicial para se manifestar 

nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1106477 Nr: 13169-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA , 

BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPOL GEOSSINTETICOS LTDA

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

SILVA - OAB:, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte Impugnada 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à sua conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1160443 Nr: 36114-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, LEONARDO 

MORO BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLENAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA EPP, TETRANS E MINERAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, EXTREMA TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14.705/RS, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, Guilherme A. Moura - OAB:18520, MARDEN 

E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313

 Impulsiono os autos com a finalidade de publicar a decisão retro, uma vez 

que o advogado da impugnada não estava cadastrado regularmente no 

sistema APOLO, sendo assim, não se deu por intimado. Para constar, 

lavro a presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1160443 Nr: 36114-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, LEONARDO 

MORO BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLENAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA EPP, TETRANS E MINERAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, EXTREMA TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14.705/RS, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, Guilherme A. Moura - OAB:18520, MARDEN 

E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313

 Impulsiono os autos com a finalidade de publicar a decisão retro, uma vez 

que o advogado da impugnada não estava cadastrado regularmente no 

sistema APOLO, sendo assim, não se deu por intimado. Para constar, 

lavro a presente. “Visto. Trata-se da IMPUGNAÇÃO CONTRA À RELAÇÃO 

DE CREDORES interposta por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A por 

dependência aos autos da recuperação judicial da TETRANS 

TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA EPP E OUTRAS 

(Processo nº 26873-09.2015.811.0041 – Código 1008309), 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. Após, 

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

conclusos. Ademais, ante a petição retro, determino que o Gestor 

Judiciário proceda à reorganização dos autos e a renumeração das 

páginas. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161042 Nr: 36377-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI FOLE MOREIRA - ME, IVANI FOLE MOREIRA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A, ROGERIO DE SÁ MENDES - OAB:9211/MS

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

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

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

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

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo à sua conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1201047 Nr: 4974-81.2017.811.0041

 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: SIDNEY RODRIGUES RAMOS, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte Requerido(a), 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, e procedo a intimacao do Administrador Judicial se manifeste nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 890251 Nr: 23369-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR RODOLFO DA SILVA ALBUQUERQUE, DECIO 

JOSE TESSARO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, o Administrador Judicial 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à sua conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1086510 Nr: 4530-82.2016.811.0041

 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: MERCADINHO BAHIA LTDA-ME, DALIANA DE ARAUJO 

PINTO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, KAMILA MENDES MONTEIRO - 

OAB:11931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 
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BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à sua conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1111957 Nr: 15510-88.2016.811.0041

 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: M C DE M PINTO, MARIA CONCEIÇÃO DE MATOS PINTO, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

SILVA - OAB:6.565/MT, CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS MELLO - 

OAB:17.682/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte devedora 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1184461 Nr: 45328-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, CARLOS 

EDUARDO PRADO FAUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTRA LOCAÇÕES DE MÁQUINAS 

AUTOMÁTICAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FAUSER - OAB:, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - 

OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/0 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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1263679 Nr: 25661-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEOMARQUES DOS SANTOS, 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:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 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 JOSÉ LEOMARQUES 

DOS SANTOS, 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.

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.: 1263683 Nr: 25664-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DA SILVA SANTOS, 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:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 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 CICERO DA SILVA 

SANTOS, 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.

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-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1028095-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILSON RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CAMPOS ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1025908-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone OAB - MT7547/O 
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(ADVOGADO)

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) de 

Reintegração de Posse e a Parte Autora tem o prazo de CINCO DIAS para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE 

CUMPRIMENTO, ou providenciar os meios necessários a sua condução 

ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1011269-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BELOTO SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LINO DE FARIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

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

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

EXPEDIDO EDITAL E DEVE RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

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

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

usque 1220 CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1037906 Nr: 40545-84.2015.811.0041

 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: EVANDRO BATISTA GIANEZINI, TATIANE RUBIA 

KRUEGER GIANEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRON FERREIRA DA SILVA, DEVINO CECILIO 

DINIZ, APARECIDO DE TAL, DEMAIS POSSEIROS, Associação dos 

Moradores do Acampamento União, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DA SILVA - OAB:15100, 

EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/O/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A, 

SERGIO HENRIQUE A. DAL MASO - OAB:19.729

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

FUNDIÁRIO - OAB:, RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:4936/MT, 

VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513/MT

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

conforme CERTIDÃO de fls. retro, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a 

pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo 

Gestor Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que 

não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 

1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1093299 Nr: 7635-67.2016.811.0041

 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: BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA VAN DER BROOCKE DE 

CASTRO - OAB:36.208/DF, CAROLINA RAO CINTRA - 

OAB:OAB/SP214.481, DANIEL BATTIPAGLIA - OAB:OAB/SP214.918, 

DANIEL SANTOS SETTE CAMARA - OAB:OAB/RJ 158.414, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, FELIPE OLIVEIRA CASTRO 

RODRIGUES ALVAREZ - OAB:OAB/SP 303.605, FLAVIA MICHELLY 

CARDOSO DA SILVA - OAB:OAB/GO 32.053, GABRIEL NOGUEIRA 

RAFAINI - OAB:OAB/GO 24.062, GUILHERME PROTO - OAB:258.490, 

HENRIQUE CESAR GALLO - OAB:222301/SP, JOAO AUGUSTO BASILIO 

- OAB:28.970 OAB/DF, JOÃO NAPOLEÃO LACERDA BARBATO - 

OAB:OAB/MG 70.431, KELE CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - 

OAB:31599, LUCAS COELHO TEIXEIRA - OAB:39.955, LUIZ FLAVIO 

VALLE BASTOS - OAB:52529, RICARDO DE AGUIAR FERONE - 

OAB:OAB/SP 176.805, ROBERTA ESPINHA CORREA - 

OAB:OAB/MG50.342, SERGIO SANTOS SETTE CAMARA - OAB:MG: 

51452, THIAGO ANDRADE CASSA - OAB:OAB/SP 295.596, VIVIANE 

VENCKUNAS MEREGE LOSANO - OAB:OAB/SP 279.435, WILSON 

RUSSO NEGRIZOLO - OAB:OAB/SP 216.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

conforme CERTIDÃO de fls. retro, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a 

pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo 

Gestor Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que 

não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 

1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1096470 Nr: 9042-11.2016.811.0041

 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: MORGANA ZANCHETIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, BRENDA RHAYRA A. FERNANDES - 

OAB:16395E, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - OAB:15.356/MT, 

HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6.474/MT, JOAO VICENTE 

MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA SANTIAGO 

- OAB:15.620, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12.679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

conforme CERTIDÃO de fls. retro, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a 

pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo 

Gestor Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que 

não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 

1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1096474 Nr: 9046-48.2016.811.0041

 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: ADIR BOMBONATTO, DURVALINA SUTILLI 

BOMBONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 
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SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474 MT, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA 

SANTIAGO - OAB:15.620, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12.679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

conforme CERTIDÃO de fls. retro, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a 

pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo 

Gestor Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que 

não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 

1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1096993 Nr: 9298-51.2016.811.0041

 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: GERSON LUIZ KOTHRADE, DAIANE GRUBER 

KOTHRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, JOÃO 

VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3933, KATIA SABRINA SANTIAGO 

GUIMARÃES - OAB:15.620/OAB/MT, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B/MT, TIANE VIZZOTO - OAB:12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

conforme CERTIDÃO de fls. retro, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a 

pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo 

Gestor Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que 

não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 

1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1167298 Nr: 38929-40.2016.811.0041

 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: TEODORA VIRGILIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PIRES DO NASCIMENTO

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:

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

conforme CERTIDÃO de fls. retro, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a 

pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo 

Gestor Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que 

não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 

1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 397086 Nr: 31789-96.2009.811.0041

 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: LILIAN REGINA SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINA DE SOUZA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13870/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 DISPOSITIVOAssim, nada justifica a manutenção deste feito, razão pela 

qual, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais, no entanto mantenho 

suspensa pelo prazo de cinco anos por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termo do artigo 98, §3º do CPC.Deixo de condenar ao pagamento de 

honorários advocatícios ante a ausência de citação dos réus.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os procedimentos de 

praxe, sem custas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 726963 Nr: 22802-03.2011.811.0041

 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: BRENO BASSO, SÉRGIO NESTOR BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ DA SILVA PAULA, MARIA 

BELITA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 “Ex positis”, diante da ausência de demonstração da posse e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse formulado por BRENO BASSO, representado por 

SÉRGIO NESTOR BASSO contra WALTER LUIZ DA SILVA PAULA e 

MARIA BELITA DA SILVA PAULA sobre o imóvel localizado na Rua 03, 

quadra 15, lote 12, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta 

Capital.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho suspenso 

pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC.Intime-se a parte autora, por meio de remessa à 

Defensoria Pública.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 751623 Nr: 3394-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERRES, SILVANA BADOTTI 

FERRES, PAULO ROBERTO DA SILVA NOVAIS, AMARILDO DOS SANTOS, 

MERES FERNANDES ZAMBONINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA., CARLOS DE TAL, NILO DE TAL E OUTROS, DIRLEU JOSE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4.094/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 Vistos (...) Para elucidação dos pontos controvertidos, entendo 

necessária a realização da prova pericial, razão pela qual CANCELO A 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para o dia 01/02/2018, a qual será 

novamente designada após a juntada aos autos do laudo pericial. Para a 

realização da prova pericial, nomeio para o encargo, o engenheiro 

agrônomo e agrimensor ALESSANDRO BENEDITO BELO, como perito 

judicial, CREA/MT 9830/D, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

mediante termo de compromisso. Como quesitos do Juízo fixo: a) A 

localização da área onde se requer a proteção possessória posse 

descrita na inicial, cujos limites e confrontações encontram-se na escritura 

de compra e venda e memorial descritivo fls. 23/25 e 29; b) Se a área é 

delimitada por cercas; Se as cercas são antigas; Se as cercas coincidem 
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com os limites indicados na inicial; Se existem benfeitorias, 

descrevendo-as, bem como se é possível identificar se são recentes ou 

antigas e quem as construiu; O Sr. perito deverá, se necessário, trazer a 

análise de antropização da área através das imagens; c) Se existe algum 

tipo de exploração econômica sobre a área. 1. INTIMO as partes, neste 

ato, via DJE para indicar, em 05 (cinco) dias, assistentes técnicos e 

apresentar seus respectivos quesitos. 2. Com a apresentação dos 

quesitos, intime-se o perito para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

proposta de honorários, juntando seu currículo atualizado; 3. Com a 

proposta de honorários, intime-se a parte ré CERTA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA para que os deposite no prazo de 15 (quinze) dias, 

se concordes, ou manifeste sua eventual discordância. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 815507 Nr: 21950-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEGIÃO DA BOA VONTADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA SANDER ARDITO - 

OAB:157356, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, OLAVO 

MARIANO RIBEIRO - OAB:220747, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15.304

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a PARTE AUTORA e 

REQUERIDA para tomar ciência do Malote Digital de folhas 158, uma vez 

que a audiência marcada para o dia 05/02/2018 às 10horas 30minutos e 

que os advogados habilitados no processo para comparecimento ao ato e 

para se cadastrarem no sistema, a fim de que possam acompanhar o 

andamento da precatória e peticionar eletronicamente, inclusive para 

comprovação da intimação da(s) testemunha(s) na forma do art. 455, §1º, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 905600 Nr: 33950-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA THELMA RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORGES CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/O, 

DANIEL PIRES DE MELLO - OAB:18214, FELIPE M. DORILIO LOUZICH - 

OAB:17841, JULINIL GONÇALVES ARINI - OAB:1136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 1.196 do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido proibitório formulado por Renata Thelma 

Ribeiro Leite contra Rafael Borges Curvo e ratifico a liminar de fls. 81/83, 

que reconheceu sua posse sobre o imóvel localizado na Av. Beira Rio, nº 

675, Casa 37, Residencial Shangri-lá, bairro Jardim Shangri-lá, nesta 

Capital/MT.Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

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

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

parte autora, via DJE, desta decisão. Ressalto, ainda, que contra o revel, 

os prazos correrão a partir da data da publicação da sentença (art. 346 

do CPC). Decorrido o prazo legal, nada sendo requerido, 

arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 939234 Nr: 54198-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO JOSÉ LANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO VANZO VICENTINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, TATYANE 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE CARVALHO - OAB:8508/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

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

REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 958303 Nr: 4102-37.2015.811.0041

 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: MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CELIO, JOSÉ CÉLIO CANDIDO DE 

MENDONÇA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O, PEDRO NETTO RIBEIRO DE JESUS - 

OAB:10252/MT

 “Ex positis”, diante da ausência de demonstração da posse e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse formulado por MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO 

contra JOSÉ CELIO CANDIDO DE MENDONÇA sobre o imóvel localizado na 

Rua K (Hortencia Soares), lote 03, quadra 36, bairro Nova Esperança, 

nesta comarca.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho suspenso 

pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC.Intime-se a parte autora, por meio de remessa à 

Defensoria Pública.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1093259 Nr: 7603-62.2016.811.0041

 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: NILZA PEDROZA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVA ROSA LINO, LETICIA N. 

DANTAS, ADILSON DA SILVA ROSA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ROGERIO GRIPP - 

OAB:OAB/MT 21.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Antonio Batista do 

Amaral - OAB:2638/O, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19145/O, 

RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19415/MT

 “Ex positis”, diante da ausência de demonstração da posse e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse formulado por NILZA PEDROSA EVANGELISTA 

contra ADILSON DA SILVA ROSA LINO e LETÍCIA NUNES DANTAS sobre 

o imóvel de 734,47m², denominado Lote 02, na Rua S/D e Rua E – Capão 

de Fora, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta comarca.Condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de 5 anos por 

ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do 

CPC.Nos termos do artigo 81 do CPC, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, a ser revertida em favor dos 

réus, a título de indenização, em 9% sobre o valor atualizado da 

causa.Condeno ainda, nos termos do artigo 81 do CPC, ao pagamento de 

honorários advocatícios, no importe de 5% sobre o valor da causa, ante a 

litigância de má-fé.Ressalto que tais obrigações não são suspensas pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §4º 

do CPC.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 
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após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 126934 Nr: 14764-80.2003.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA JULIA MULLER ABREU LIMA, GUILHERME 

JULIO MULLER DE ABREU LIMA, MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CÂNDIA, 

MARINA MULLER DE ABREU LIMA, MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASON AGUIAR DE FREITAS, ELZENIR 

RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA, JOSÉ DE TAL, GENI RODRIGUES DOS 

SANTOS PASCOAL, JOSUÉ RODRIGUES DE FARIA, MAÇOLINO JOSÉ DA 

SILVA, CLEONICE RODRIGUES DE SOUZA, JOÃO DOS SANTOS, EDSON 

VINICIUS MARQUES, IVAN BARBOSA LAGARES, PEDRO ALVES DA 

SILVA, CLAUDINES SABINO, EDEJIVANIA DE CARVALHO VIERA, HÉLIO 

CAETANO MOREIRA, JOSÉ LOPES DOS SANTOS FILHO, WANDERLEY 

ARAÚJO DOS SANTOS, ÁLVARO GABINO PADILHA JÚNIOR, LAURI 

BALTAZAR DA SILVA, JADIR JORGE DA SILVA, RUBENS FERREIRA DA 

SILVA, LENIL VICÊNCIA DUARTE, JANE MARIA DA SILVA MEDEIROS, 

ALBINO EMÍLIO DA CONCEIÇÃO, LOURIVALDO LOPES DA SILVA, JOSÉ 

LOPES DOS SANTOS FILHO, CECÍLIA MARTINS CORRÊA LAGARES, 

TEREZINHA CLÉRIA MOREIRA DA SILVA, ANTÔNIO PLÁCIDO DE JESUS, 

ANA TORRES PIMENTA DA SILVA, SILVIA HELENA QUERINO, EDILAINE 

APARECIDA DA SILVA, JAIR ALTENHOFEN, JULIO CESAR SILVA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ BROGES SILVA - 

OAB:17.025/BA, ALEX MARTINS SALVATIERRA - OAB:19575, 

ALEXANDRE ROESE ZERWES - OAB:6.176/MT, DANIEL DA CRUZ 

MULLER ABREU LIMA - OAB:6177, DANIEL MULLER DE ABREU LIMA - 

OAB:6177, JULIO STRÜBING MÜLLER - OAB:212.563/SP, LUIZ 

ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:12278-E, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8172/MT, ALESSANDRO CARLOS PALAZZO - 

OAB:8157, ANILTON GOMES RODRIGUES - OAB:14.443, BENEDITO 

ROSÁRIO ALVES DA CUNHA - OAB:12713, CARLOS HENRIQUE MOURA 

- OAB:8714MT, CARLOS HENRIQUE MOURA - OAB:8714/MT, 

EDMILSON PRATES - OAB:5745/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC, ORLANDO DOS SANTOS - OAB:2.417/MT, VALMIRO 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

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

AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 413345 Nr: 2385-63.2010.811.0041

 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: ARMANDO LERCO, ALAIN BERNARD ROULOUD, 

CHANTAL MARIE CHRISTINE EDWIGE ROULAUD, JEAN BERNARD 

ROULAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE TAL, IRENE BASÍLIO DA 

COSTA FERREIRA, Réus Inominados Citados por Edital, ASSOCIAÇÃO 

DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO IRMÃ DORATTI, 

LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, Estevão Lourenço Corrêa - OAB:38502, 

GABRIEL ARAÚJO LIMA - OAB:26.059/PR, João Eurico Koerner - 

OAB:34.748, VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - OAB:9207

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

FUNDIÁRIO - OAB:, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA para a Comarcar de São José dos Quatro 

Marcos/MT e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para providenciar o 

recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º e 2º, CNGC). Nada 

mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 716899 Nr: 8199-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

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

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, VALDIR JOSUÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

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

OAB:11909/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) MARCELO 

ANDRADE ZAGONEL a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 728268 Nr: 24181-76.2011.811.0041

 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: COLEGIO SUPREMUS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT'ANA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.461, MARCOS VINICIUS 

OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FERNANDES THOMÉ - 

OAB:213.386/SP, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, PAULO SERGIO 

DO NASCIMENTO - OAB:14908, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:13008

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

o pedido de reintegração de posse formulado por COLÉGIO SUPREMUS 

LTDA - ME, contra ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT’ANA, sobre o 

imóvel denominada área urbana de 1.607,76m², no cruzamento da Rua 

Governador Fernando Corrêa da Costa, com a Rua Minas Gerais, ao lado 

do Condomínio Villa Florenza, Loteamento Residencial Duque de Caixas, 

nesta comarca, ratificando a decisão liminar proferida às 

fls.100/102.Condeno 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.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 757604 Nr: 9792-52.2012.811.0041

 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: MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BATISTA RAMOS

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

FUNDIÁRIO - OAB:

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

OAB:MT 13100

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 785452 Nr: 39300-43.2012.811.0041

 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: MARIA LOPES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DE TAL, FRANCISCO ANTÔNIO 

RODRIGUES JÚNIOR

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MIGUEL CALIX 

FILHO - OAB:9192/MT, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001/MT, 

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494/MT, JULIANA 

MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT, SILVANO MACEDO 

GALVÃO - OAB:4.699/MT, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRA 

OLIVEIRA - OAB:7149-B

 “Ex positis”, diante da ausência de demonstração da posse e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse formulado por MARIA LOPES DE SOUSA, contra 

FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES JÚNIOR sobre o imóvel denominado 

Lote 14, Quadra 162, Residencial Altos da Serra, 2ª Etapa, nesta comarca 

de Cuiabá.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, o que mantenho suspenso 

pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC.Intime-se a parte autora, por meio de remessa à 

Defensoria Pública e o requerido, por meio de remessa ao Núcleo de 

Práticas Jurídicas da UFMT.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 921747 Nr: 44434-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZAPPA DOS SANTOS, ANTONILETI HOLANDA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO RODRIGUES DE MARAES, GONÇALO 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS, DIEGO KNOPP FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT, ITAMAR LIMA DA SILVA - OAB:14828, RAIMUNDO DE 

SOUSA FERREIRA - OAB:MT 15.412, RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:15412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10022, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - OAB:6707

 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 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 15 DIAS. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 953501 Nr: 1777-89.2015.811.0041

 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: DONATO LUIZ DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANICE CORDEIRO VASCO LEITE, CLEVER 

DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

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

REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1052490 Nr: 47629-39.2015.811.0041

 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: RUDINARA MARIA TREVISAN DE SOUZA, ALTEMIR 

ROQUE TREVISAN, RUDIMAR JOSE TREVISAN, RUDINEI TREVISAN, 

ROBERTO ANTONIO TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE PEREIRA DUTRA, EDIVAN 

SANABRIA, CLEITON MOTA SANTOS, THIAGO BRUNO JOSE DOS 

SANTOS, RODRIGO RAMOS CORDEIRO, MARCOS ROBERTO DOS 

SANTOS DUARTE, ANDREIA MORATO, ANGELA MARIA FERREIRA, 

MARCELO FRANCISCO DA SILVA, MANOEL PIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOME NETO - OAB:11.890-B, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (...) 1. Providências preliminares. Inicialmente determino que seja 

RETIFICADA a numeração das folhas dos presentes autos a partir da fl. 

170. 2. Do pedido de extinção Ante o pedido de desistência da ação 

formulado pelos autores às fls. 216/216verso, ante a desocupação 

voluntária do imóvel pelos réus, DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII e § 4º do Código de 

Processo Civil, posto que os réus sequer foram citados e o consentimento 

dos referidos sobre o pedido é dispensado pelo ordenamento jurídico até o 

oferecimento da contestação. Eventuais custas, pelos autores. Ante a 

ausência de litigiosidade, descabida a condenação dos autores em 

honorários advocatícios. INTIMO os autores, desta decisão. Dê ciência ao 

Ministério Público. Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1073910 Nr: 57096-42.2015.811.0041

 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: KDC, KDC, PAMELA SILVA ZACHARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JOANIR DE CAMPOS

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-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, INTIMO as PARTES de que foi 

designada AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 02/05/2018, as 10h30min, 

na CENTRAL DE MEDIAÇÃO desta Comarca. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1073964 Nr: 57124-10.2015.811.0041

 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: ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR, ANA LUIZA 

AVILA PETERLINI DE SOUZA, JOÃO LUIZ SILVA BAZZO, SANDRA 

HELENA VERONESE BAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CUSTÓDIO VIEIRA, AILTON DE TAL, 

LICA DE TAL, JOAREZ DE TAL, MIRO DE TAL, RITA DE TAL, 

ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA V

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZORTEA ANTUNES - 

OAB:17.001, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - OAB:7216, CELSO 

BARINI NETO - OAB:20133/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701/O, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT, VERIDIANA SALDANHA DE 

ALMEIDA - OAB:17.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO
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 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1077964 Nr: 183-06.2016.811.0041

 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: BARRATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F P DA SILVA TURCHEN- ME, FERNANDA 

PATRICIA DA SILVA TURCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA BEATRIZ LEAL 

SALVADOR CONTI - OAB:114395, REGINA CÉLIA BATISTA - 

OAB:135106, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 

12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12.059, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059/MT

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

o pedido de reintegração de posse formulado por BARRATUR 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, contra F P DA SILVA TURCHEN, sobre 

o imóvel denominado guichê 27 localizado no Terminal Rodoviário de 

Cuiabá, ratificando a decisão liminar proferida às fls.99/100.Condeno a ré 

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.Preclusa a via recursal, 

dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com 

as formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078833 Nr: 720-02.2016.811.0041

 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: DEJAIR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU DOS SANTOS

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721

 Vistos.

1. Ante o pedido formulado pela Defensoria Pública à fl. 234, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 22/05/2018, às 14h30min.

2. Intime-se as partes acerca desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1096468 Nr: 9040-41.2016.811.0041

 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: FERNANDO HENRIQUE ZANCHETIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, BRENDA RHAYRA A. FERNANDES - 

OAB:16395E, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - OAB:15.356/MT, 

HUDSON CESAR FARIA DE MELO - OAB:OAB/MT 6.474, HUDSON 

CESAR MELO FARIA - OAB:6.474/MT, JOAO VICENTE MONTANO 

SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA SANTIAGO - 

OAB:15.620, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12.679-A/MT, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - 

OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1152679 Nr: 32921-47.2016.811.0041

 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: GABRIEL PUZISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLT - MOVIMENTO DA LUTA PELA TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana ligia teixeira conceição 

correa - OAB:20311, CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA - 

OAB:16.914/MT, FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - 

OAB:16605 OAB/MT, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RENATO PERBOYRE BONILHA - OAB:3844 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOBRE OS OFÍCIOS VINDOS DO 

INTERMAT AS FLS. 137/138, de maneira que, solucionada a pendencia, 

novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor 

Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que não 

demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, 

CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1221517 Nr: 11991-71.2017.811.0041

 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: HCAN COMPLEX, ROGERIO LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE 

COMBATE AO CANCER - HCAN

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

MENDES - OAB:8361/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 126108 Nr: 14322-17.2003.811.0041

 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: NILO PONCE DE ARRUDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO FERREIRA, ATAYR PACHECO DIAS, 

BRASIL PACHECO PINTO DE CASTRO, CELINA PACHECO PINTO DE 

CASTRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - 

OAB:15229/MT, MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA COSTA 

MARQUES - OAB:6.386/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 
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AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353233 Nr: 23562-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BATISTA DE MELO, ROSANGELA RODRIGUES 

DA SILVA MELO, OSVALDO FRANCISCO DA CRUZ, FRANCISCO JOSE DE 

BARROS, MARIA CIPRIANA DE BARROS, REGINALDO SANTOS 

MAGALHAES, MARINEUZA BATISTA MAGALHAES, CHIRLEY 

MAGALHAES MORSKI, RODRIGO CARVALHO MARTINS, CACILDO 

MARTINS DE MENEZES, ANA CRISTINA SILVA, ANTONIO BARBOSA 

SANTIAGO, VALDIRENE MOREIRA MACHADO SANTIAGO, VANDERLEY 

DIVINO GOMES DA SILVEIRA, MARLENE DA GLORIA VIEIRA, MANOEL 

VIEIRA NETO, MARIA APARECIDA VIEIRA, EDIMILSO ANTONIO VITALINO, 

CLEUZA MAGALHAES BATISTA, SHEYLA MAGALHAES MORSKI, 

ADILSON RODRIGUES MAGALHAES, VANDA APARECIDA RODRIGUES 

MAGALHAES, GABRIELA REZENDE BROCHADO MOREIRA, IVANI MARIA 

MAGALHAES MORSKI, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO CAMILO DO COUTO, EMILIANA 

MARIA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802, Francine Gomes Pavesi - OAB:13914-E/MT, 

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, JOSE ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8.216/GO, ANAYMUR CASSYUS V. DE OLIVEIRA - 

OAB:9899-GO, ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

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

 CERTIFICO E DOU FÉ de que decorreu o prazo de suspensão e, em 

cumprimento de despacho de fls. 1324, INTIMO A PARTE EXEQUENTE para 

manifestar interesse no prosseguimento do processo no prazo de CINCO 

dias, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 357355 Nr: 27784-65.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINA JUSTINIANA DE ALMEIDA, MARIA CELESTE 

DA SILVA ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que efetuei buscas no sistema Infoseg e 

encontrei as informações adiante anexadas, E INTIMO A PARTE AUTORA 

para se manifetar. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 380232 Nr: 16605-03.2009.811.0041

 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: CANDIDO CORREA LEITE, ADILES CORREA LEITE, 

JEOVAR CORREA DA SILVA, EDVAR CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTUNES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:12945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:203049/SP

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

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

AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 388144 Nr: 24111-30.2009.811.0041

 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: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES, LENA GLÓRIA 

VARANDA VENTRESQUI GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DE MORADORES E MINI PROD. 

RURAIS SEMARIA DE CAETANO COSTA MONTEIRO, OLINTO DAS DORES 

MAGALHÃES, TANER CARLOS GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTO 

ANÍZIO BERNADELLI, EPAMINONDAS CORREA DOS SANTOS, EDILSON 

EDICA PINHEIRO COTRIM, CLOVES PEDROSO, JOSÉ RAIMUNDO PINHEIRO, 

LUIZ CARLOS ALMEIDA NASCIMENTO, FERNANDO MARQUES DE 

MORAES, JOÃO FERNANDES DE SOUZA, LUIZ INÁCIO DE OLIVEIRA, 

JOSÉ TOLMAN MUNIZ, GEOVANA BERGMANN, CARMOZINA ALMEIDA DA 

SILVA, RAUL FERREIRA DE SANTANA, PAULO CÉZAR DA SILVA 

MELGAREJO, THAQUEU BARROS DE SOUZA, ENEVAIR MARIA LÔNCIO 

DE OLIVEIRA, GENESES SILVA LOPES, JOÃO BERGMANN, GEIÇON 

HENRIQUE REINDEL DIAS, MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, ADÃO DE 

JESUS AMÂNCIO DA SILVA, NILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES 

- OAB:3321/MT, LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - 

OAB:248.526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância e, não 

havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se após as 

baixas e providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 404284 Nr: 36659-87.2009.811.0041

 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: IZABEL DELAGUARDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPÉRCIO APARECIDO DE ALMEIDA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17401, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465-B, 

LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14.415/MT, NPJ-UFMT - 

OAB:6274

 .Desta feita, demonstrado o abandono pela parte autora, com fundamento 

no art. 485, III do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, a presente ação de reintegração de posse proposta 

por Izabel Delaguarda de Almeida, contra Lupércio Aparecido de Almeida 

visando à proteção possessória de um imóvel urbano situado na Rua 27, 

Quadra 139, Lote 03, do Bairro Pedra Noventa, nesta Capital/MT.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de 

honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC que 

mantenho suspensa, pelo prazo de 05 anos, tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3º do 

CPC.INTIME-SE a parte autora através da Defensoria Pública e o réu pelo 

Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com os procedimentos de 

praxe.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de novembro de 2017.Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 446464 Nr: 20777-51.2010.811.0041

 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: WILSON ELOY DE CAMPOS, CARMEM MARIA BONET
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMIR DE PAULA SANTOS, VERÔNICA DE 

PAULA SANTOS, DANTE GONÇALVES, EURICO FRANCISCO SOARES, 

JULIO CESAR NEVES DOS ANJOS, JULIO CESAR NEVES DOS ANJOS, 

JELONITA MARIA DE PAULA SANTOS, CARMEM CORREA GONÇALVES, 

ARCELINO HONÁRIO DE SALES, NAYARA CYNTIA DE SOUZA, LUCINEIDE 

CARVÁRIO DA SILVA, CÍCERO MARQUES DA SILVA NETO, PLINIO 

ANTÔNIO DOS SANTOS CUNHA, NATÁLIA NEVES DE PINHO, LORIVAL 

FLAVIANO DA SILVA, VICENCIA AUXILIADORA DE PAULA SANTOS, 

LEILIANE GONÇALVES, MARIDENE MOREIRA LEITE, EDITH DOS SANTOS, 

LUIZABETH BENTA DA SILVA, DÉBORA SOUZA FERREIRA, ANDREIA 

APARECIDA ZAPELINI, EZANIL MARTINS DE ARRUDA, SEBASTIÃO 

MACHADO, DULCINÉIA LEMES DE PAULA CAIGARO, HARI KELEN DA 

SILVA RONDON, JOSIAS PASSOS DA SILVA, IRACI PEREIRA DOS 

SANTOS, RAQUEL SOARES DE ARRUDA, ADILSON CARLOS DA SILVA, 

Réus Inominados Citados por Edital, ROSIANE GOMES BARATA, ADRIANO 

SOUSA FERREIRA, HÉLIO JOSÉ DE ALMEIDA, ANADIR DE ARRUDA, 

GLEICIANE VIEIRA DA SILVA, EBENEZADIA DA SILVA PINHEIRO, VICENTE 

RUFINO DA SILVA, RICARDO JOSÉ DE ALMEIDA, JOSÉ NAZÁRIO DOS 

SANTOS, VERONICE PAULA SANTOS, ROSALVO ROSA DE JESUS, 

GILIARD CORRÊA DOS SANTOS, ADILSON CAETANO DA SILVA, JOILÇO 

SILVA RONDON, ANDRÉ PINHEIRO DE PAULO, ELDER NUNES DE 

OLIVEIRA, WELLINGTTON JOSÉ DE ALMEIDA, SILVANO VIEIRA DE 

MENEZES, EWELLYN GELONITA CHAGAS DOS SANTOS, KARENIL 

EMILLY DOS SANTOS RODRIGUES, EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA, 

VALDILENE PAULA SANTOS, ANA PAULA BARBOSA, OSMAR CARDOSO 

DE SALES, CESAR JOSE CORREIA VALERIO, ALFREDO LOPES E JÚNIOR, 

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA, CLÁUDIO SENABRIA DE ABREU, 

DEVAIL DA SILVA PINHO, EURLENE DA SILVA LIMA, AUCILENE PEREIRA 

DE SOUSA, PAULO SÉRGIO DA SILVA JÚNIOR, IZAMARA FARIA LARA 

DE OLIVEIRA, JOVANI JOSE DE ALMEIDA, MICHAEL SOARES DA SILVA, 

ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT, CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - 

OAB:21004/O, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, MAURI 

GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595, MAURI GUIMARÃES DE JESUS - 

OAB:6.595/MT, THALITA ALVES DA COSTA - OAB:21.643

 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 do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)RODRIGO 

PINHEDO HERNANDES a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 707733 Nr: 1206-60.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THUANY ROBERTA CONCEIÇÃO BORGES, HIANSCHEL 

DE LIMA BORGES, EDUARDO VITALINO BARBOSA, SILVANA ALVES 

PEDROZO VITALINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VITALINO BARBOSA, RAIMUNDO 

HÉLIO DE MOURA, HIANSCHEL DE LIMA BORGES, THUANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:13004, KELLY KATIELLY SANTOS ZUBA - 

OAB:110872/MG, Rogério Naves da Silva - OAB:13663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:13004, KELLY KATIELLY SANTOS ZUBA - 

OAB:110872/MG, Rogério Naves da Silva - OAB:13663

 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) ROGERIO 

NAVES DA SILVA a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 3 (TRES) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 717304 Nr: 8427-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSUÉ, MARIA IVANDA DE ALMEIDA JOSUÉ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) MARCELO 

ANDRADE ZAGONEL a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 749078 Nr: 45750-36.2011.811.0041

 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: LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLEU JOSE DA SILVA, CARLOS DE TAL, 

NILO DE TAL E OUTROS, OSMAR MILAN CAPILÉ, DENIZE APARECIDA 

CAPILÉ GUEDES, JOÃO AUGUSTO CAPILÉ JUNIOR, CERTA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MARINA TEREZA CAPILÉ, 

VERA LUCIA CAPILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 Vistos (...) Para elucidação dos pontos controvertidos, entendo 

necessária a realização da prova pericial, razão pela qual CANCELO A 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para o dia 01/02/2018, a qual será 

novamente designada após a juntada aos autos do laudo pericial. Para a 

realização da prova pericial, nomeio para o encargo, o engenheiro 

agrônomo e agrimensor ALESSANDRO BENEDITO BELO, como perito 

judicial, CREA/MT 9830/D, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

mediante termo de compromisso. Como quesitos do Juízo fixo: a) A 

localização da área onde se requer a proteção possessória posse 

descrita na inicial, cujos limites e confrontações encontram-se na escritura 

de compra e venda às fls. 18/19; b) Se a área é delimitada por cercas; Se 

as cercas são antigas; Se as cercas coincidem com os limites indicados 

na inicial; Se existem benfeitorias, descrevendo-as, bem como se é 

possível identificar se são recentes ou antigas e quem as construiu; O Sr. 

perito deverá, se necessário, trazer a análise de antropização da área 

através das imagens; c) Se existe algum tipo de exploração econômica 

sobre a área. 1. INTIMO as partes, neste ato, via DJE para indicar, em 05 

(cinco) dias, assistentes técnicos e apresentar seus respectivos quesis. 

2. Com a apresentação dos quesitos, intime-se o perito para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar proposta de honorários, juntando seu currículo 

atualizado; 3. Com a proposta de honorários, intime-se a parte ré CERTA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para que os deposite no prazo 

de 15 (quinze) dias, se concordes, ou manifeste sua eventual 

discordância. 4. O perito deverá apresentar o laudo na secretaria, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for designada para início 

dos trabalhos periciais por este juízo; 5. Ressalte-se que os honorários 

serão liberados para levantamento, 50% no início e 50%, ao final; 6. Os 

assistentes técnicos, por sua vez oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do laudo pericial nos 

autos, independentemente de intimação (art. 477 do CPC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 754246 Nr: 6215-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA, WILSON ELOY DE 

CAMPOS, CARMEM MARIA BONET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MONTEIRO DE OLIVEIRA, MARIA 
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CRECIANE ARAUJO SILVA, AUDECY PEREIRA DE SOUZA, EURLENE DA 

SILVA LIMA, EUDINEIA BONFIM DE ALMEIDA, ROSILENE APARECIDA 

MILAN DA COSTA, REGINALDO NEVES DE PINHO, WALDETE DE PAULA 

SANTOS, EVANILDO BONFIM DE ALMEIDA, JOEL DE FIGUEIREDO, KACILA 

CAETANO GERALDO, EVANIO BONFIM DE ALMEIDA, ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DO BAIRRO CHICO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, DANIELA MARQUES. ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565, LEOPOLDO 

MORAES DE GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:, JOÃO 

ROBERTO GOMES - OAB:12.922, JOÃO ROBERTO GOMES - 

OAB:12.922/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 do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)RODRIGO 

PINHEDO HERNANDES a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 759088 Nr: 11366-13.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSUÉ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) MARCELO 

ANDRADE ZAGONEL a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 857944 Nr: 60135-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, CARLOS 

ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE CARVALHO MATOS, ALVARO 

JOSE HARTMANN, WILSON GOULART BRAGA, FRANCISCO ANTONIO DE 

MATOS, ANTONIO GOMES INACIO, JOÃO LINHARES LOPES, PAULO JOSE 

ANDRADE DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

RIO FERRO, JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

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

FUNDIÁRIO - 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 do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)MOSAR 

FRATARI TAVARES a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1091598 Nr: 6837-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS ORIQUELA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR ORIGUELA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN C. MARQUES - 

OAB:20.727/O, THALYSON SILVA BUENO - OAB:20.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que efetuei buscas no sistema Infoseg e 

encontrei as informações adiante anexadas, E INTIMO A PARTE AUTORA 

para se manifetar. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1249125 Nr: 20859-38.2017.811.0041

 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: MADEIREIRA RIO NORTE LTDA, MARCO ANTONIO 

FAITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURBADORES NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:OABMT4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no Parágrafo Único do artigo 321, 

cumulado com 485, inciso I do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, indefiro a petição inicial, pela inércia da parte 

autora em promover a emenda à inicial, mesmo sendo devidamente 

intimada neste sentido, por duas vezes. Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários 

em razão da ausência de citação da parte ré.Preclusa a via recursal, 

dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com 

as formalidades de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1246555 Nr: 20116-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DAS NEVES SOBRINHO, ALDA MUCHON DE 

OLIVEIRA, ANTONIO ZEFERINO NETO, CESAR AUGUSTO PEREIRA DOS 

SANTOS, IRACY ALBUQUERQUE DINIZ, CIDNEI CAMERA, DIEGO DA 

SILVA FRAZÃO, EDENILSON DA SILVA, EDINEI SILVA AMORIM, ESTENIO 

REZENDE DE CARVALHO, HERMES APARECIDO DA ROCHA, JACQUELINE 

DOS SANTOS, OZIAS DA CRUZ BOTELHO, JOSÉ DA SILVA SÁ, 

LINDOMAR DE FREITAS SANTOS, MARCELA BARBOSA DENIZ, MARCIELI 

BARBOSA DENIZ, PEDRO SOUZA DE LIMA, QUELITOM JACSON OLIVEIRA 

MIRANDA, VANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ALGODÃO 

- IMAMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - OAB:MT 22797/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:MT 

17.538-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nesta data foi localizado o processo, e 

procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE do inicio do prazo para 

se manifestar sobre o despacho de fls. 218, em CINCO DIAS. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1072924 Nr: 56626-11.2015.811.0041

 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: CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS, MOZART 

NASCIMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ DE ARAÚJO, MARIA 

AUXILIADORA MATOS DE ARAÚJO

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FERNANDA MARIA CICERO DE SÁ SOARES - 

OAB:11.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 Vistos.

Retifico a decisão proferida em audiência para redesigná-la para o dia 

29/05/2017, às 14h30min.

Intime-se as partes, bem como as testemunhas da nova designação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 28 de 480



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1072924 Nr: 56626-11.2015.811.0041

 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: CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS, MOZART 

NASCIMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ DE ARAÚJO, MARIA 

AUXILIADORA MATOS DE ARAÚJO

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FERNANDA MARIA CICERO DE SÁ SOARES - 

OAB:11.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 Vistos.

Retifico a decisão proferida em audiência para redesigná-la para o dia 

29/05/2018, às 14h30min.

Intime-se as partes, bem como as testemunhas da nova designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1167907 Nr: 39226-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO 

LTDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA, AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, JOSE DERLI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO 

LEMES DE PAULA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS., MARIA DE LURDES, DEMAIS POSSEIROS, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL (AMPLA), ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

ACDHAM, EMIDIO ANTONIO DE SOUZA

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

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

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

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

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145, HÉLIO PASSADORE - 

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

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

SANTOS SILVA - OAB:OAB 21.510, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084

 Vistos.

A parte autora, em sua inicial, individualiza o bem, objeto desta lide na 

inicial, identificando como registrado à matrícula 74.189, L2-IH, fl. 139, do 

Segundo Serviço Notarial e Registral da comarca de Cuiabá.

Chega inclusive, a colacionar parte inicial da matrícula à fl. 05, memorial 

descritivo às fls. 189/190, mas não foi trazido aos autos a cópia da 

referida matrícula.

Desta forma, intimo a parte autora para que, no prazo de 48 horas traga 

aos autos a matrícula atualizada.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002014-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DOS SANTOS CECCONELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS 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: 1002014-04.2018.8.11.0041 

AUTOR: JUCELIA DOS SANTOS CECCONELLO RÉU: COPAGAZ 

DISTRIBUIDORA DE GAS S.A Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Danos Morais, ajuizada por JUCELIA DOS SANTOS 

CECCONELLO, em desfavor de COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A, 

ambos qualificados nos autos. Designo o dia 16.04.2018, às 10h00min 

para audiência de conciliação que será realizada na sala 07 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002049-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FRANCISCO BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002049-61.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: TIAGO FRANCISCO BOMFIM REQUERIDO: CONCREMAX 

CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização e Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por 

TIAGO FRANCISCO BOMFIM, em face de CONCREMAX CONCRETO 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. Designo o dia 16.04.2018, às 

11h00min, para audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da 
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Central da Conciliação 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 parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC. 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. Cuiabá, 14 de 

setembro de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002064-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO LEITUM BARRETO (AUTOR)

IOLANDA ROSA DO CARMO (AUTOR)

APARECIDA FERMIANO (AUTOR)

LUCIA MARIA DAS CHAGAS (AUTOR)

JOSE DE SOUZA FILHO (AUTOR)

JOSELINA PARREIRA (AUTOR)

ARLINDO DE OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR)

MARIA JULIA DA SILVA (AUTOR)

MARQUES JOSE DOS REIS (AUTOR)

JUAREZ DE JESUS SOUZA (AUTOR)

EDIRSON DA SILVA BOTELHO (AUTOR)

ANA ROSA DE SOUZA (AUTOR)

IZAIL LOURENCO DA SILVA (AUTOR)

JACINTA MARIA DA COSTA (AUTOR)

MANOEL FERNANDES SANTIAGO (AUTOR)

FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOZA DA SILVA (AUTOR)

ZULMIRA RODRIGUES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA 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: 1002064-30.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSELINA PARREIRA, JOSE DE SOUZA FILHO, JACINTA MARIA 

DA COSTA, FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOZA DA SILVA, IZAIL 

LOURENCO DA SILVA, MARQUES JOSE DOS REIS, EDIRSON DA SILVA 

BOTELHO, ANA ROSA DE SOUZA, MARIA JULIA DA SILVA, ARLINDO DE 

OLIVEIRA DE JESUS, LUCIA MARIA DAS CHAGAS, APARECIDA 

FERMIANO, LUCIANO APARECIDO LEITUM BARRETO, IOLANDA ROSA DO 

CARMO, MANOEL FERNANDES SANTIAGO, ZULMIRA RODRIGUES DE 

PAULA, JUAREZ DE JESUS SOUZA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Os autores pretendem 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 juntaram 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 dos autores para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenchem 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 os autores poderão, 

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: 1002060-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO CARDOSO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002060-90.2018.8.11.0041 

AUTOR: HUGO LEONARDO CARDOSO GUIMARAES RÉU: AGV BRASIL 

ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR Vistos. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 30 de 480



Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 151369 Nr: 5716-63.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAUTON LUIZ SANTOS VASCONCELLOS, 

EDSON DE ALMEIDA LARA, GILVAN LUCAS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA - 

OAB:7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GOMES - 

OAB:13473-B

 ...DEFIRO o pedido de penhora on line de ativos financeiros dos 

executados até o valor de R$ 78.978,65 (setenta e oito mil, novecentos e 

setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), razão pela qual expeço 

a competente ordem através do sistema BACENJUD, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

Gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central.Sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos 

para a conta de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se 

efetuada a penhora quando confirmada, valendo para tanto o protocolo 

emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos, após o que a 

parte executada deverá ser devidamente intimada, nos termos do artigo 

854 e seus parágrafos.Defiro ainda o pedido de consulta ao sistema 

RENAJUD, cujo resultado segue em anexo.Quanto ao resultado obtido, 

manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de levantamento da 

restrição de transferência ora lançada “caso positivo”.Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 28 de novembro de 2017.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875858 Nr: 14000-11.2014.811.0041

 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: JOSIVALDO COSTA ALVES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAS LITORAL COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s).73 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.: 406223 Nr: 38425-78.2009.811.0041

 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: GI CURVO LTDA ME, GIANNI CURVO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A, DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, DANIELA DE SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD - 

OAB:12910/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT, LARISSA FALEMBACH HODNUK - 

OAB:11.245-O, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT

 Processo n. 38425-78.2009.811.0041

Código 406223

Vistos.

Objetivando a viabilização da citação editalícia, defiro o pedido de busca 

de endereço da parte litisdenunciada pelos sistemas BACENJUD e 

INFOJUD e RENAJUD, cujo os resultados seguem em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço da 

litisdenunciada DANIELA DE SOUZA PELISSARI, CPF 690.232.391-72.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745396 Nr: 42529-45.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISESE PEDRO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A, EVAN DRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431/B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)274 tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910664 Nr: 37309-61.2014.811.0041

 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: ALINE CARVALHO LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - 

UNIRONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BATISTA FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:148.751, THAYELLE CRISTINNE AMOIM VENDRAMINI 

- OAB:17.623

 Assim sendo, com fulcro no que estabelece o art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos inaugurais formulados pela 

requerente.Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que 

estabelece o art. 85, § 2º do CPC, consignando a suspensão da 

exigibilidade das referidas verbas, na forma do que impõe o § 3º do art. 98 

do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 

611 da CNGC, arquivando-se e dando-se baixa.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 31 

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.: 1106032 Nr: 12974-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIRIO MOREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA DOS PIRES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 31 de 480



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 12974-07.2016.811.0041

Código 1106032

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca de endereço do executado pelos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço da 

requerida LUCIA HELENA DOS PIRES, portadora do RG nº 2667592-7 

SSP/MT e CPF nº 915.674.081-68.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 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.: 151369 Nr: 5716-63.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAUTON LUIZ SANTOS VASCONCELLOS, 

EDSON DE ALMEIDA LARA, GILVAN LUCAS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA - 

OAB:7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GOMES - 

OAB:13473-B

 Autos n.º 5716-63.2004.811.0041 (151369)

Vistos.

Visando regularizar o andamento processual CHAMO O FEITO À ORDEM.

Diante da ocorrência de equívoco na publicação disponibilizada no DJE nº 

10157, que foi publicada no dia 13/12/2017, faz-se necessário à 

correção/alteração da sentença lançada no sistema Apolo, pois o 

conteúdo não confere com a decisão atrelada fisicamente aos autos (fls. 

227).

Dessa forma, a fim de evitar futura arguição de nulidade processual, 

CORRIJO o decisório lançado no Sistema Apolo e DETERMINO a realização 

de nova publicação da decisão com o conteúdo correto.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 399460 Nr: 32947-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PEREIRA DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

MARES MAFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários (banco, conta, agência e CNPJ/CPF), 

necessários à expedição do Alvará. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 762455 Nr: 14978-56.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA, ROSELI DIAS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Certifico e dou fé que, dando cumprimento ao despacho de fl. 195, 

analisei os autos e verifiquei que o CPF informado à fl. 194, como dito na 

própria petição, vem a ser o mesmo do contrato de compromisso de 

compra e venda e sobre o qual já haviam sido realizadas buscas as quais 

restaram infrutíferas, tendo em vista acusar a invalidade do número de 

CPF informado, informação essa que, após nova tentativa, continuou a 

mesma, ou seja, "CPF Inválido", conforme extratos anexos. Diante disso, e 

nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser intimada, 

através de seu advogado, e via DJE, para, querendo, informar nos autos 

número válido de CPF pertencente a requerida Roseli Dias Fernandes, 

possibilitando, assim, a busca determinada quanto ao endereço desta. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 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

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091804 Nr: 6950-60.2016.811.0041

 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: CAROLYNE DE MELO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por CAROLYNE DE MELO SILVA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do 

CPC.Após o trânsito em julgador, arquive-se, com baixa na 
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distribuição.Cuiabá, 10 de outubro de 2017.Luiz Octavio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1069080 Nr: 55008-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento dos 50% restantes dos honorários periciais, 

consoante decisão de fls. 58/59. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 884099 Nr: 19275-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DA SILVA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, verificando que nos autos em comento não houve a 

realização da perícia, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários para a expedição do alvará de restituição 

dos honorários periciais. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 392287 Nr: 27666-55.2009.811.0041

 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: JOSÉ ALVES DOS SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/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 

JOSÉ ALVES DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Custas 

processuais pela ré, inclusive honorários periciais, os quais desde já, 

autorizo o levantamento, na hipótese de prévio depósito pela parte 

requerida.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do que preconiza o art. 85, § 2º, considerando, neste aspecto a natureza 

da demanda e a complexidade da causa.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 151747 Nr: 5982-50.2004.811.0041

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

 PARTE AUTORA: Agroverdi S/A Máquinas Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FONTES, JOÃO BOSCO MARTINS 

SILVA, ADÉLIA PESINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 168/2008

Código 151747

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução promovida por AGROVERDI S/A 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS em desfavor de ROBERTO FONTES E OUTROS, 

onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora 

(fls. 152).

 Acerca da desistência da execução, o artigo 775 do NCPC dispõe que:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.

Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia 

ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão 

pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

 Custas pelo autor (artigo 90, NCPC).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 336783 Nr: 19663-48.2008.811.0041

 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: ELIZETE DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18067, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 403/404).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.
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Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022344 Nr: 33066-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATO CURSOS E CONCURSOS LTDA - ME, FRANKES 

MÁRCIO BATISTA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Q. SIMÃO - HARMONIA, GESTÃO DE 

LAZER, SAÚDE E EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 44014-41.2015.811.0041

 Código: 1045224

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por FATO CURSOS E 

CONCURSOS LTDA Me, representado pelo seu sócio FRANKES MÁRCIO 

BATISTA SIQUEIRA em desfavor de R. Q SIMÃO – HARMONIA – GESTÃO 

DE LAZER SAÚDE E EDUCAÇÃO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

As partes apresentaram o termo do acordo entabulado perante ao Juízo 

do Trabalho (fls. 108/109), requerendo sua homologação para que surtam 

os seus efeitos jurídicos neste Juízo e consequente extinção do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

As partes informaram que entabularam acordo extrajudicial, 

colacionando-o nos autos para homologação.

Assim, HOMOLOGO o acordo firmado 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 NCPC.

 Honorários advocatícios pelos respectivos constituintes.

Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente (art. 90, § 2 º). Todavia, as partes ficam dispensadas das 

custas remanescentes, se houver (art. 90, § 3º).

 Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa dos autos na distribuição, 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1097633 Nr: 9543-62.2016.811.0041

 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: JEFFERSON DE OLIVEIRA PENA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONCALVES - OAB:17574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758

 Processo n. 9543-62.2016.811.0041

Código: 1097633

Vistos.

Defiro o pedido de p. 125/125, para que seja realizada pericia médica no 

requerente.

 Portanto, expeça-se a competente carta precatória á comarca de Tangará 

da Serra/MT, para que seja nomeado Expert daquela Comarca.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1144866 Nr: 29551-60.2016.811.0041

 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: LAILSON APARECIDO DE FREITAS

 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:8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 

de seguro obrigatório proposta por LAILSON APARECIDO DE FREITAS, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Custas e honorários pelo 

autor, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 12 da LAJ).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 850347 Nr: 53419-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI SALETE GUINDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, HENRY PAULO ZANOTTO - OAB:209898, LUIZ AMAURI 

BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 262/264).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914697 Nr: 39959-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: FISIOHOSP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM 

EQUIPAMENTOS, JULIANO APARECIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANINE PEDROSO LABAIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 104/105).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 951717 Nr: 766-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENIR RODRIGUES DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAVOISIER MOTTA ORTIZ - 

OAB:70196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n. 766-25.2015.11.0041

Código 951717

 Vistos.

Proceda-se a vinculação do valor depositado à fl. 57 ao processo n° 

766-25.2015.811.0041 – Código 951717.

Após, voltem me os autos conclusos para apreciação dos petitórios de fls. 

67/71.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Proceda-se a vinculação do valor depositado à fl. 57 ao processo n° 

766-25.2015.811.0041 – Código 951717.

Após, voltem me os autos conclusos para apreciação dos petitórios de fls. 

67/71.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1056282 Nr: 49251-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON DOUGLAS MORAES DA SILVA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por WANDERSON DOUGLAS MORAES DA SILVA em face de 

BRADESCO AUTO/RECOMPANHIA DE SEGUROS.Custas pelo autor, bem 

como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.Ademais 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 ré, mediante 

transferência para conta indicada pela requerida, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com baixa na distribuição. P.I. 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.: 1106447 Nr: 13147-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, Gladstone Gimenis - OAB:21587/O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:6611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 ...Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (13.03.2016) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 30 de 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113185 Nr: 15988-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE COSTA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY L. MIRANDA NOCETI - OAB:18652

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 

de seguro obrigatório proposta por SIRLENE COSTA FERREIRA, em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Custas e honorários pelo autor, 

que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 
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ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 12 da LAJ).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135537 Nr: 25314-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CONCEIÇÃO SANTANA

 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

 Processo n. 25314-80.2016.811.0041

Código 1135537

Vistos.

Intime-se o exequente para informar os dados bancários para a expedição 

do respectivo Alvará judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164643 Nr: 37792-23.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - 

PETROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIMA PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ESPINOLA 

CATRAMBY - OAB:102.375/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – Cód: 1164643

Vistos.

Considerando que por um equívoco a decisão de fl. 16, não foi lançado no 

Sistema Apolo, transcrevo a r. decisão para que seja dado seu fiel 

cumprimento:

“Vistos em correição ordinária.

Acolho a manifestação da parte interessada de fls. 14/15.

Assim, nomeio o Sr. Benedito Heitor Mansur Bumlai, avaliador de imóveis, 

residente e domiciliado à Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes, nº 450, 

Bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-306, telefone (65) 99981-2855, para 

que proceda a perícia deprecada.

Intime-se o perito para, em 05 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo, 

oportunidade em que deverá também apresentar proposta de honorários.

 Após, intime-se a parte interessada na avaliação para, no prazo de 

10(dez) dias, depositar os honorários periciais, se concordar.

Em seguida, e com o depósito dos honorários nos autos, intime-se o perito 

para indicar a data e horário para o início da perícia, consignando que 

deverá realiza-la em até 20 (vinte) dias.

 Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão.

 Cumpra-se.”

Levem-se a efeito as determinações contidas no despacho de fl. 19.

Cumpra-se. Intime-se

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 237013 Nr: 5998-33.2006.811.0041

 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: ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA

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

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA - OAB:12928

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). MARCO ANTONIO JOBIM, OAB/MT nº 6412/MT, para 

que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 388301 Nr: 24086-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR MACHADO PORTES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 24086-17.2009.811.0041

Código: 388301

Vistos.

Verifica-se que Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A 

efetuou pagamento voluntário da sentença no valor de R$ 3.206,18 em 

1811.2017, conforme depósito de fl. 286.

A parte credora se manifesta pelo levantamento do valor depositado e 

requer o cumprimento de sentença do saldo remanescente, sustentando 

que fora depositados valores a menor do que o estipulado na sentença 

(fls. 289/290).

 Posto isso, remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para 

elaboração do cálculo nos moldes da sentença (fls. 282/284)

Com o retorno dos autos, intime-se as partes para manifestarem acerca 

do novo cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se o exequente para informar os dados bancários para a expedição 

do respectivo Alvará judicial.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869058 Nr: 8830-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n. 8830-58.2014.811.0041

Código 869058

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o prazo de 30 (trinta) dias solicitado á 
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fl. 123 já transcorreu, assim intime-se o exequente, para em 05 (cinco) 

dias, dar regular andamento ao feito, postulando o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941129 Nr: 55214-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANIO MORAES DO NASCIMENTO

 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 n. 55214-79.2014.811.0041

Código 941129

Vistos.

 Verifica-se que a ré efetuou o depósito dos honorários periciais às fls. 

160/161, no entanto, o exame pericial não fora realizado em razão do 

comportamento desidioso da parte autora.

Às fls. 191/192, requer a devolução do valor depositado a título de 

honorários periciais.

Diante do exposto, 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 ré, mediante 

transferência para conta indicada às fls. 191/192, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.

Após, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948958 Nr: 59628-23.2014.811.0041

 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: ADELSO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELDO FIGUEIREDO MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT

 Processo n. 59628-23.2014.811.0041

Código 948958

Vistos.

Foi homologado o acordo entre as partes às fls. 33, no qual ficou 

estipulado que a embargante arcaria com as eventuais custas judiciais. 

Contudo, considerando que fora deferida a justiça gratuita a parte autora 

(fl. 23), a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

 Nada mais sendo requerido, remetam-se aos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134138 Nr: 24752-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GUIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO COUTINHO DANTAS DE SOUZA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:10.517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES 

- OAB:OAB/MT 17.234

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). 70, tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145474 Nr: 29849-52.2016.811.0041

 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: CREUSA GONÇALVES PERINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

OAB:8184-A

 Processo n. 29849-52.2016.811.0041

Código 1145474

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a condenação de fls. 

116/122 em que a executada Porto Seguros Cia de Seguros Gerais 

efetuou o cumprimento espontâneo da obrigação lhe imposta, conforme 

comprovante de depósito judicial do valor atualizado, e requereu 

consequentemente a extinção do feito (fls. 125/128).

A credora, intimada, concordou com o valore depositado e requereu o 

levantamento da quantia. (fl. 123)

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

de R$ 2.283,78 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e oito 

centavos) (fl. 128).

A exequente manifestou concordância com o valor pago e requereu o 

levantamento da quantia.

 Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação dos valores conforme dados bancários 

fornecidos à fl. 123.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023077-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023077-56.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: LUIS EDUARDO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora ofereceu em 
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pagamento o valor que entendia devido, nos termos do artigo 526 do NCPC 

(id. 11323542 pág. 01/03, 11323544, 11323550 e 11323554). Instada, a 

parte credora manifestou a sua concordância com o valor do depósito 

efetuado, requerendo o seu levantamento (id. 11459689), sem fazer 

qualquer ressalva. É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a 

obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II e 

526 § 3º do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido 

(id. 11459689 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de (id. 4479793 pág. 01). Com o 

trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002075-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVO DOS ANJOS LIMA (AUTOR)

EUSTACIO FLORENCIO (AUTOR)

ESTER DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

NILDE ARRUDA LEITE (AUTOR)

JOSE BATISTA BUENO (AUTOR)

JOSE ALBERTO FRANCISCO (AUTOR)

NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA (AUTOR)

LILA LEITE DE ARAUJO (AUTOR)

JOANA LEITE SABOIA (AUTOR)

SIRLENE DE ORLANDO DOS SANTOS (AUTOR)

GERSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

CELINA AGUIAR FLORENCIO (AUTOR)

MANOEL DIOGO BOM DESPACHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002075-59.2018.8.11.0041 

AUTOR: DALVO DOS ANJOS LIMA, EUSTACIO FLORENCIO, CELINA 

AGUIAR FLORENCIO, GERSON JOSE DOS SANTOS, SIRLENE DE 

ORLANDO DOS SANTOS, NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA, NILDE 

ARRUDA LEITE, MANOEL DIOGO BOM DESPACHO, JOANA LEITE SABOIA, 

ESTER DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA, LILA LEITE DE ARAUJO, JOSE 

ALBERTO FRANCISCO, JOSE BATISTA BUENO RÉU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos cópia 

dos documentos pessoais da parte Sirlene de Orlando dos Santos legíveis 

(art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos comprovante de residência da parte 

autora Joana Leite Saboia atualizado e legível (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: 1001963-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ROBERTO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASCONT CORRETORA DE SEGUROS LTDA (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001963-90.2018.8.11.0041 

AUTOR: VICENTE ROBERTO DE MATOS RÉU: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A., ASCONT CORRETORA DE SEGUROS LTDA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 24/04/2018, às 12h00, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002021-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA 73 CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002021-93.2018.8.11.0041 

AUTOR: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: ROTA 73 

CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME 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 24/04/2018, às 12h30, 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 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002068-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002068-67.2018.8.11.0041 

AUTOR: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

PRIMAVERA DO LESTE RÉU: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE 

TRANSPORTES LTDA - ME 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 24/04/2018, às 12h30, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002070-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002070-37.2018.8.11.0041 

AUTOR: ROBERTO ANTUNES BARROS RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos cópia dos documentos 

pessoais da parte autora legíveis (art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos 

comprovante de residência da parte autora atualizado e legível (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002183-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002183-88.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: CESAR DE SOUZA 

Encaminhem-se os autos para uma das Varas Especializadas de Direito 

Bancário. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021891-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA EILERT DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021891-61.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUA REQUERIDO: 

PATRICIA EILERT DE SOUZA Cite-se o requerido para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029974-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIL BENEDITO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029974-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - GDO RÉU: JOACIL BENEDITO DOS SANTOS 

Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, no endereço indicado no Id. 11420760. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032999-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS BATISTA DE ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032999-87.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: REGIS BATISTA DE ALMEIDA DA CRUZ REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida de Id. 11170550, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017974-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ACACIO SOUZA DIAS (EXEQUENTE)

JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

DEBORA DE ARAUJO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR DORTE (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO DORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017974-34.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: DEBORA DE ARAUJO ALVES, JOAO BOSCO NOGUEIRA 

JUNIOR, PAULO ACACIO SOUZA DIAS EXECUTADO: CARLOS EDUARDO 

DORTE, DEVANIR DORTE Tendo em vista o deferimento no despacho de 

Id. 11219287, expeça-se Carta Precatória para intimar o Executado Carlos 

Eduardo Dorte acerca da penhora de Id. 11219260, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008565-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ALVES JULIO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008565-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVERALDO ALVES JULIO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Considerando a matéria trazida 

nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado 

da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 
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montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008095-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUIZ LIPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008095-03.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ANTONIO RUIZ LIPPE REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 
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Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003157-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE ALMEIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA LUCAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003157-62.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ERICA DE ALMEIDA FERREIRA EXECUTADO: THAISA LUCAS 

Atendendo ao principio da menor onerosidade para o executado e 

considerando que a execução já se encontra assegurada com a restrição 

do veículo Renault/Logan (Placa NPJ 8272), indefiro o pedido de nova 

restrição sobre o veículo Ford/KA SE 1.0 SD (Placa QBV 4660). Defiro a 

penhora do veículo Renault/Logan (Placa NPJ 8272). Expeça-se mandado 

de penhora e remoção, ficando a parte exequente nomeada como 

depositário. Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da 

penhora. Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921415 Nr: 44269-33.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

LUCIANA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS LUIZ DA SILVA, VALDELICE 

DELMONDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO SILVEIRA BUENO - 

OAB:16392/GO

 Vistos em correição.

Remete estes autos ao Cartório Distribuidor, para regularização da 

representação processual, com a substituição da representante da 

requerente, Sra. Luciana Joana da Silva

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949134 Nr: 59776-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial de arbitramento de 

honorários advocatícios proposta por Micheline Zanchet Miotto Castro em 

face do Banco do Brasil S/A, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da 

notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.Condeno o réu nas 

custas e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação, sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 

611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 375853 Nr: 11975-98.2009.811.0041

 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: VALTER GOMES DE ANDRADE

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Comparecer a pericia designada para o dia 07/03/2018, que realizar-se-à 

no período das 08 às 12 horas, por ordem de chegada, na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patronos da 

referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 869197 Nr: 8928-43.2014.811.0041

 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: VERA NORBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais ajuizados por VERA 
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NORBERTO DA SILVA em desfavor de MB ENGENHARIA SPE 039 S/A 

para CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos valores dos aluguéis 

do imóvel desembolsados pela parte autora, a título de danos emergentes, 

no valor correspondente ao aluguel do imóvel locado, multiplicado pelo 

número de meses correspondentes ao tempo de atraso na entrega da 

unidade ( 28/08/2013 à 09/01/2014), acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária a partir do desembolso. Face à sucumbência 

recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 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 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 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875187 Nr: 13552-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA URBANA PIMENTEL SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR as 

requeridas, solidariamente, ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do 

imóvel desembolsados pela parte autora, a título de danos emergentes, no 

valor de R$ 450,00 ( quatrocentos e cinquenta reais), acrescido de juros 

de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso.Face a 

extensa sucumbência, 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.: 947554 Nr: 58864-37.2014.811.0041

 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: BRAZ IZIDORIO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR inexistente o 

débito inscrito em nome da autora junto aos cadastros de proteção ao 

crédito no valor R$ 229,49 (duzentos e vinte e nove reais e quarenta e 

nove centavos) vencido em 10 de novembro de 2009; b) CONDENAR a 

pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais 

decorrentes da falha na prestação do serviço, acrescida de juros de 1% 

desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ).Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, § 2º, do CPC).Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1020073 Nr: 31954-36.2015.811.0041

 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: LAURO RODRIGUES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Comparecer a pericia designada para o dia 07/03/2018, que realizar-se-à 

no período das 08 às 12 horas, por ordem de chegada, na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patronos da 

referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1042210 Nr: 42590-61.2015.811.0041

 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: LOD, JOANITA SOARES PALMA

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Comparecer a pericia designada para o dia 07/03/2018, que realizar-se-à 

no período das 08 às 12 horas, por ordem de chegada, na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patronos da 

referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1093670 Nr: 7810-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Comparecer a pericia designada para o dia 07/03/2018, que realizar-se-à 

no período das 08 às 12 horas, por ordem de chegada, na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patronos da 

referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1107351 Nr: 13542-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI APARECIDO COUTINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Comparecer a pericia designada para o dia 07/03/2018, que realizar-se-à 
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no período das 08 às 12 horas, por ordem de chegada, na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patronos da 

referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1160455 Nr: 36123-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERTON ALCIDES KENOB

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Comparecer a pericia designada para o dia 07/03/2018, que realizar-se-à 

no período das 08 às 12 horas, por ordem de chegada, na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patronos da 

referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1162652 Nr: 37028-37.2016.811.0041

 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: ELIZEU SEVERO RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Comparecer a pericia designada para o dia 07/03/2018, que realizar-se-à 

no período das 08 às 12 horas, por ordem de chegada, na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patronos da 

referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1164279 Nr: 37666-70.2016.811.0041

 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: ALESSANDRO DE MATTOS MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Comparecer a pericia designada para o dia 07/03/2018, que realizar-se-à 

no período das 08 às 12 horas, por ordem de chegada, na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patronos da 

referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173053 Nr: 41335-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO LOPES DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Comparecer a pericia designada para o dia 07/03/2018, que realizar-se-à 

no período das 08 às 12 horas, por ordem de chegada, na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patronos da 

referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 715600 Nr: 9611-85.2011.811.0041

 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: JORGE MONTEZUMA DE MORAES, MARIA APARECIDA 

BORGES MONTEZUMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NEVES DE SOUZA, VILMAR DA SILVA 

SOUZA, ALENCAR VIEIRA MUNDIM, SIMONE DA SILVA SOUZA, CLEUZA 

CASTORINA MUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

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

SEBASTIAO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT, VANIA MARIA 

CARVALHO - OAB:7931/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na 

petição inicial e, em contrapartida, declarar o domínio de EDSON NEVES DE 

SOUZA, sobre a área usucapienda: unidade autônoma 402, localizado no 

terceiro pavimento do bloco 42, rua D, do Residencial São Carlos, na 

cidade de Cuiabá – MT, servindo a presente sentença de título para a 

transcrição no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. Expeça-se 

o competente mandado de inscrição ao 6º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária desta Comarca de Cuiabá - 

MT. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil de 2015.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte ré, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 869011 Nr: 8785-54.2014.811.0041

 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: ITALO ENSO SANCHES LLORIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA PEREIRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido para fim de conceder a 

adjudicação do imóvel localizado na Av. Brasília, n.º 1.057, Lote 14, 

Quadra 13, Bairro Jardim das Américas, III Etapa, com área de 450 m², 

registrado sob a Matrícula nº. 28.421, às fls. 87, do Livro 2-DG, do 2º 

SERVIÇO Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá/MT, em nome de ELZA PEREIRA GALVÃO, ao requerente ITÁLO 

ENSO SANCHES LLORIS. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor 

da parte ré, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 
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parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Com trânsito em julgado, 

expeça-se a respectiva carta de adjudicação.Após, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos com baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922133 Nr: 44651-26.2014.811.0041

 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: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial de arbitramento de 

honorários advocatícios proposta por BARCELOS CARLOS E GOMES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do Banco do Brasil S/A, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar o réu 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente 

pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 

08/03/2013.Condeno o réu nas custas e nos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor da condenação, sobre o valor da condenação, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 938617 Nr: 53959-86.2014.811.0041

 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: FELIPE VELOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Por ser a autora beneficiária da 

gratuidade da justiça, ficam as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade podendo ser 

executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade (art. 

98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1034060 Nr: 38674-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP CATARINENSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO GARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Cuida de Execução de Título Extrajudicial movida por GP Catarinense 

Comércio, Importação e Exportação Ltda em face de Amarildo Garcia 

Ribeiro.

Por meio da petição de fls. 87, a parte autora informa que houve a 

quitação do débito executado.

Assim, considerando que houve a quitação do débito executado, a 

extinção pelo cumprimento da execução é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Procedo ao levantamento das restrições inseridas via RENAJUD às fls. 77.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Transitado 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.: 1105969 Nr: 12930-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMA, JUCILENE MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA CAMPOS 

PREZA - OAB:22.660, LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que desejam produzir.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1119662 Nr: 18608-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANDERSON CARLOS MOREIRA BRITO BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Às fls. 165/168, a parte requerida pugnou pela declaração de nulidade de 

todos os atos processuais posteriores à r.sentença de fls.143/146, sob a 

alegação de que no Diário de Justiça foi consignado o nome de patrono 

divergente, uma vez que em sede de contestação foi pugnado para que 

as publicações corressem em nome de Dr. Renato Chagas Correa da Silva 

– OAB/MT 8.184-A.

Razão assiste a parte requerida, uma vez que no DJE de n° 10023 

(fls.147), o qual foi consignado o dispositivo da sentença de fls. 143/146, 

não constou o nome do patrono Dr. Renato Chagas Correa da Silva – 

OAB/MT 8.184-A, viciando in totum o ato de publicidade, em face do que 

dispõe o art.272, parágrafo 1°, do CPC.

Desse modo, chamo o feito à ordem para, deferindo os pedidos de fls.168, 

nos termos do art.280 do CPC, declarar nula a intimação da sentença 

relativamente a parte ré, reabrindo-lhe o prazo para interposição de 

recursos em virtude da sentença proferida, iniciando-se a partir da ciência 

desta decisão.

Outrossim, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar os dados bancários para o levantamento dos valores 

bloqueados às fls.163/164.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 96678 Nr: 12245-69.2002.811.0041
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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: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELO SILVA - OAB:17.802, MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6.454, RAQUEL CORREA BEZERRA - OAB:8670/MT

 Defiro o pedido do douto advogado da parte autora e concedo o prazo de 

10 (dias) para proceder com a juntada de substabelecimento e carta de 

preposição.

Mantenho os autos conclusos no gabinete para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 809846 Nr: 16331-97.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PESSOA DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Cautelar de Arresto ajuizada por Maria Deise Torino em 

face João Pessoa de Lima Neto e outros.

Em decisão interlocutória às fls. 159/162, foi indeferida a concessão da 

gratuidade da justiça e a autor efetuou o pagamento das custas 

processuais, consoante fls. 164/167.

Intimada a efetuar o recolhimento das diligencias ou fornecer os meios 

necessários para fins de cumprimento dos mandados de citação, a parte 

autora quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 388.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

A qualquer tempo está o Juiz afeto às questões de ordem pública, que 

garantem a regularidade do processo ou sinalizam, se ausentes, para a 

extinção do feito sem o conhecimento da matéria de fundo, tais como a 

constatação dos pressupostos processuais e das condições da ação, 

devendo reconhecê-las de ofício, se verificadas.

 Verifico que a parte autora apesar de devidamente intimada para efetuar 

o recolhimento das diligencias ou fornecer os meios necessários para fins 

de cumprimento dos mandados de citação, deixou transcorrer in albis, 

conforme certidão de fl. 388.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes.

Sem condenação de honorários advocatícios, uma vez que não houve 

angularização da demanda.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 878238 Nr: 15632-72.2014.811.0041

 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: CLEITON LUIS REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento de:a) lucros cessantes 

pelo período em que o autor ficou impossibilitado de trabalhar, no valor de 

R$12.000,00 (doze mil reais) por mês, acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso em 25/11/2013 (Súmula 

54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

efetivo prejuízo, ocorrido em 25/11/2013. (Súmula 43 do STJ);b) 

R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso em 25/11/2013 (Súmula 54 do STJ), e correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ);Considerando a sucumbência mínima do autor, condeno 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 art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

j u l g a d o  e  n a d a  s e n d o  r e q u e r i d o , 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1031481 Nr: 37496-35.2015.811.0041

 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: ANDRÉ DE SOUZA MENEZES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:103.997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

André de Souza Menezes em desfavor de Banco Bonsucesso, ambos já 

qualificados nos autos.

Na petição de fls. 100, a parte autora requer a desistência da ação.

O Código de Processo Civil é claro ao determinar que será necessário o 

consentimento do réu quando a desistência ocorrer após o oferecimento 

da contestação, conforme o disposto no art. 485, § 4º, CPC.

Compulsando os autos, verifico que a parte ré apresentou concordância 

com o pedido de desistência às fls. 103.

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação, formulado pela 

requerente.

Em consequência, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Custas remanescentes a cargo da parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fulcro no art. 895, §2º do CPC.

Transitada em julgado, determino o arquivamento do feito com as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001890-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENINE PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001890-21.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LENINE PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: E - 

CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA c.c DANOS MORAIS c.c TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por LENINE PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, em desfavor de UNIORKA MATO 

GROSSO – Instituição de Ensino Charles Babbage. Para tanto, afirma que 

possuí um débito de R$ 1.344,00 junto à ré, sendo realizada a 

renegociação da dívida em 8 parcelas de R$ 200,00, inclusive, realizando 

o pagamento da primeira parcela em 10/01/2018. No entanto, foi 

surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito pela dívida em comento. Pretende em sede de tutela de urgência a 

exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ao argumento 
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de que já realizou o pagamento da primeira parcela da dívida renegociada. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 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, pois em que pese 

a parte autora ter feito a renegociação da dívida, o pagamento da primeira 

parcela não enseja na exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, máxime se levar em consideração que no acordo não qualquer 

disposição nesse sentido. Demais disso, não visualizo o perigo de dano, 

visto que a negativação é datada do ano de 2014, e, somente agora o 

autor vem em juízo solicitando providência. Assim, ausente um dos 

requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 17 de abril de 2018, às 8h30 – Sala 2, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001761-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL PET SERVICOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÉRGIO BATISTELLA OAB - MT9155/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001761-16.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: REAL PET SERVICOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - 

ME REQUERIDO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Anuidade c.c Restituição de Indébito ajuizada por REAL 

PET SERVIÇOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELLI - ME em face de 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Por meio da ADI 1717, o STF atribuiu aos conselhos de classe 

profissional a natureza jurídica de autarquia federal. O STJ em decisão 

proferida no Conflito de Competência nº. 69.579 – SP reconheceu a 

competência da Justiça Federal para julgamento de causa envolvendo 

conselho de classe. A súmula 66 do STJ é em igual sentido: “Compete à 

Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por 

conselho de fiscalização profissional” Desta forma, a extinção do feito é 

medida que se impor diante da incompetência deste juízo. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no 

art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

e honorários advocatícios em face da ausência da angularização 

processual. Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRALHERIA OLIVEIRA AMORIM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000282-85.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Lavre-se o 

competente termo de caução do imóvel ofertado (id 11467474) 

comunicando ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para que 

averbe as margens da matricula. Após, cumpra-se integralmente a 

determinação de ID 11361211. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 31 de 

janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015526-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BARROS DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO FONTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015526-88.2017.8.11.0041 DESPACHO Diante da certidão 

de ID 11535317, declaro a revelia da ré Auto Posto Fontes LTDA - ME, que 

não mais deverá ser intimado dos atos processuais. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001434-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ERICKI MORAES LEITE (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° 1001434-71.2018.8.11.0041 DESPACHO Analisando 

detidamente os autos, verifico estar ausente o requerimento 

administrativo. Diante desta constatação, intime-se a parte autora para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando 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 31 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009337-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI MARTINS DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE SOUZA FERNANDES OAB - SP280188 (ADVOGADO)

VITOR DONISETE DE MAGALHAES OAB - SP381793 (ADVOGADO)

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDAIR PIRES DE CAMARGO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009337-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo. Cumpra-se na forma deprecada. Após, 

cumprida, devolva-se à Comarca de origem. Cuiabá, 8 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001662-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001662-46.2018.8.11.0041 DESPACHO 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 

27/04/2018 às 10:45 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, 01 de fevereiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001851-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001851-24.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

instruindo o feito com comprovante de inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. No entanto, tais documentos são insuficientes 

para demonstrar sua hipossuficiência. 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, declaração de imposto de renda de pessoa física e 

jurídica, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Em igual prazo 

deverá informar o endereço eletrônico de ambas as partes, bem como o 

seu interesse na realização da audiência de conciliação. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTINS FERREIRA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002045-24.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 1 de fevereiro 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.: 884370 Nr: 19430-41.2014.811.0041

 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: CELIA REGINA SCHEREMETA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 
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OAB:12919, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Certifico que, nesta data, o perito nomeado nos autos compareceu nesta 

Secretaria e designou perícia para o dia 05 de março de 2018, às 15 

horas, no local do imóvel. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente, impulsiono o feito e encaminho intimação às partes para ciência 

da perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861322 Nr: 2778-46.2014.811.0041

 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: JUSOLU COPERFIELD BORGES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca dos cálculos 

apresentados à fl. 205.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 900296 Nr: 30065-81.2014.811.0041

 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: LEDA APARECIDA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 11:00 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902341 Nr: 31583-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ DRESCH

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 A Carta Precatória expedida para a oitiva de Evanda Maria Chaves Duarte 

não foi cumprida em razão do não recolhimento das custas.

Tendo em vista que o advogado do réu não foi devidamente intimado da 

devolução da Carta Precatória, intime-se para informar se persiste o 

interesse na oitiva da testemunha arrolada, devendo, para tanto, 

providenciar o cumprimento da CP, em 5 dias, sob pena de preclusão.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. PROCESSO DA META 02/2018 CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1087404 Nr: 4920-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DO CARMOS

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

SEGURO DPVAT

 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: 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 09:10 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.: 1133904 Nr: 24595-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SANTANA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ANDERSON SANTANA DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725703 Nr: 21445-85.2011.811.0041

 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: JONAS DE JESUS SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 por meio do presente recurso.Nesse sentido a jurisprudência:EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA 

DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA 

- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 
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Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os 

embargos.Cumpra-se integralmente a decisão de p. 171/172.Cuiabá, 31 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.: 920852 Nr: 43968-86.2014.811.0041

 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: WELLINGTON FLAVIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 “(...)Isto posto, nos termos do art.487, I do CPC, julgo improcedente os 

pedidos desta ação de cobrança proposta por WELLINGTON FLAVIO 

MARTINS em face de SEGURADORTA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT.Quanto à devolução de honorários periciais, tendo em 

vista que o perito nomeado fez carga dos autos, compareceu ao local na 

hora e data agendada para realização da perícia e esta somente não foi 

realizada porque o autor não compareceu para o ato, defiro a devolução 

integral do valor depositado à seguradora e fixo em 30% os honorários 

periciais ao perito designado que deverá receber pelo Estado, conforme 

artigo 95, § 3º, I, do CPC/15.Assim, expeça-se alvará em favor do réu para 

devolução integral do valor constante na pg. 77, bem como certidão de 

crédito em favor do perito nomeado para que solicite ao Estado sua verba 

pericial. (...)”. No mais, permanece a sentença da forma 

lançada.Intimem-se as partes, cientificando que o prazo para interposição 

de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 

1.026 do NCPC.Intimem-se.Cuiabá, 31 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.: 1118784 Nr: 18239-87.2016.811.0041

 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: SÉRGIO FERREIRA DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

SERGIO FERREIRA DA SILVA em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ 

R$ 11.475,00 (onze mil quatrocentos e setenta cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.”No mais, mantem incólume a 

sentença proferida a p. 97/101.Intimem-se as partes da presente decisão, 

cientificando que o prazo para interposição de novos recursos fluirá a 

partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do 

NCPC.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 31 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.: 1135766 Nr: 25450-77.2016.811.0041

 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: ADRIANA COLTRI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Processo nº. 25450-77.2016.811.0041 - Código 1135766

Vistos etc.

Considerando os efeitos infringentes dos embargos de declaração 

opostos, bem como levando em consideração o princípio do contraditório e 

ampla defesa previsto no art. 7° do CPC/15, DETERMINO a intimação da 

parte adversa, para, querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo 

legal.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 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.: 1140208 Nr: 27464-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUNIS DO PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506- A

 “Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da ação proposta por MARCELO MUNIS DO 

PRADO em face de PORTO SEFURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar esta ao pagamento de R$ R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária a partir da data do evento 

danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da CONDENAÇÃO, nos 

termos do art.85, §2º do CPC.”Intimem-se as partes da presente decisão, 

cientificando que o prazo para interposição de novos recursos fluirá a 

partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do NCPC.Cuiabá-MT, 

31 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.: 1141746 Nr: 28188-38.2016.811.0041

 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: APARECIDO CARLOS DE PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

APARECIDO CARLOS DE PINHO em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas 

processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 650,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 31 

de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1159051 Nr: 35538-77.2016.811.0041

 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: WALMIR BARBOSA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 
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procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

WALMIR BARBOSA PEREIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.300,00 

(art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1164391 Nr: 37712-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO VENTURA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

OSVALDO VENTURA DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.400,00 

(art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 388814 Nr: 24295-83.2009.811.0041

 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: RAFAELA MEDINA CARNEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo nº. 704/2009 Código 388814

Vistos e etc.

O feito foi extinto a p.263, tendo a sentença mantida pelo Egrégio TJMT. As 

partes, intimadas do retorno dos autos, nada requereram.

Assim ofertada a prestação jurisdicional e não havendo mais pedidos a 

serem analisados, ARQUIVEM-SE DEFINITIVAMENTE estes autos com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 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.: 735723 Nr: 32095-94.2011.811.0041

 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: INACIO GUEDES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 – ACORDÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – VÍCIOS 

DO ART. 1.022 DO NCPC – INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – 

REJEIÇÃO.Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil de 2.015. (ED 75120/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

– APELAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES/VÍCIOS 

PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO APENAS PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 

Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo 

obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 

1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para 

simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

(ED 49326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 

28/08/2017)”No caso em comento não verifico na decisão recorrida a 

ocorrência de obscuridade, contradição e/ou omissão passiveis de serem 

sanadas por embargos de declaração. Na verdade, pretende a 

embargante a modificação da decisão guerreada, sendo esta via 

inadequada à sua pretensão. Desta feita, REJEITO os embargos 

opostos.Quanto ao Recurso de Apelação interposto a p.136/139, 

cumpra-se o § 3º do art. 1.010 do NCPC.Intime-se.Cuiabá, 31 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.: 828126 Nr: 33984-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGURADORA S/A, CURTUME 

JANGADAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT, 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 20/03/2018, às 09:30 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.: 849545 Nr: 52752-86.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPCARD BRADESCARD MASTERCARD 

NACIONAL

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

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Dessa forma, determino o comparecimento da autora para que preste o 

seu depoimento pessoal (art.385 CPC/15). Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 14/03/2018 às 15:00 horas.Intimem-se as partes 

para que apresente o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o 

que determina o art.455 do CPC:“Art. 455. 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.§ 1o A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento.§ 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.§ 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.”Intime-se A AUTORA pessoalmente para que 

compareça no dia e hora determinado para que preste o seu depoimento, 

sob pena de confissão (art.385, §1° do CPC/15).Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 51 de 480



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 852879 Nr: 55650-72.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA JIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 55650-72.2013.811.0041

Código 852879

 Vistos e etc.

Desnecessária a intimação do réu revel, eis que para estes os prazos 

começam a correr a partir da publicação das decisões no DJE, nos termos 

do art. 346 do CPC/15.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Nada sendo requerido pelo autor, arquive-se como determinado na 

sentença de p. 38/39.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 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.: 871246 Nr: 10470-96.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWBR, GEOVANE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n°10470-96.2014.811.0041

Código: 871246

Vistos e etc.

Colha-se parecer do representante do Ministério Publico.

Após, concluso.

Cuiabá, 31 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.: 883369 Nr: 18809-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES BORGES

 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 CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)” (grifei)O médico nomeado por este juízo está devidamente 

inscrita no CRM e possui capacidade técnica de realizar a pericia e 

responder aos quesitos apresentados pelas partes.Imperioso ressaltar 

que as provas são destinadas ao convencimento do juízo, portanto, sendo 

nomeado um expert de sua confiança, incabível a sua substituição, como 

pretende a parte embargante.Nesse sentido a jurisprudência já está 

sedimentada, inclusive do nosso TJMT:“RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PERITO - SUBSTITUIÇÃO POR 

UM ESPECIALISTA - INADMISSIBILIDADE - PROVA PERICIAL - 

REQUERIMENTO PELAS PARTES - HONORÁRIOS - AUTOR - JUSTIÇA 

GRATUITA RESPONSABILIDADE DO ESTADO - RECURSO PARCILAMENTE 

PROVIDO. Se o expert é profissional da Medicina dotado de todos os 

requisitos legais para o exercício de encargo, não há razão plausível para 

sua justificativa. Nos termos do artigo 33 do CPC, até que sejam definidos, 

na sentença, os ônus da sucumbência, é o autor que deve arcar com o 

adiantamento dos honorários inerentes à perícia requerida por ambas as 

partes, ou determinada pelo juiz. Se este for beneficiário da justiça 

gratuita, a responsabilidade passa ao Estado (AI, 19777/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL,)Desta forma, 

como não restou demonstrado que a perita nomeada não possui 

conhecimento técnico, nem tão mesmo que há contradições, omissões e 

obscuridades na presente decisão, forçoso se faz a rejeição dos 

embargos opostos.Assim, REJEITO os embargos.Quanto ao pedido de p. 

233/235 INDEFIRO-O pelos próprios fundamentos da decisão de p. 

219/220. Ademais, o réu não colacionou qualquer negativa da referida 

instituição em forneceras referidas informações.Cumpra-se integralmente 

a decisão de p.233/235.Cuiabá, 31 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.: 894785 Nr: 26357-23.2014.811.0041

 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: ROSA REGINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 , Não informada) (grifei)“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – ACORDÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR 

INDEFERIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC – INEXISTÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – REJEIÇÃO.Os Embargos de Declaração 

devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios previstos no artigo 

1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (ED 

75120/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 

21/09/2017)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES/VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 

1.022 DO CPC – RECURSO APENAS PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 

Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo 

obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 

1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para 

simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

(ED 49326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 

28/08/2017)”No caso em comento não verifico na decisão recorrida a 

ocorrência de obscuridade, contradição e/ou omissão passiveis de serem 

sanadas por embargos de declaração. Na verdade, pretende a 

embargante a modificação da decisão guerreada, sendo esta via 

inadequada à sua pretensão. Desta feita, REJEITO os embargos 

opostos.Intime-se.Cuiabá, 31 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.: 933414 Nr: 51114-81.2014.811.0041

 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: GABRIEL MARIANO MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 09:40 hs, à realizar-se na Av. das Flores, n. 
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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, 

ressaltando que o não comparecimento do autor acarretará a 

improcedência do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949148 Nr: 59790-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DA SILVA FERREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 09:00 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.: 1026811 Nr: 35254-06.2015.811.0041

 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: ALEX BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9..982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:38.706OAB/DF, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 médica nomeada por este juízo está devidamente inscrita no CRM e 

possui capacidade técnica de realizar a pericia e responder aos quesitos 

apresentados pelas partes.Imperioso ressaltar que as provas são 

destinadas ao convencimento do juízo, portanto, sendo nomeado um 

expert de sua confiança, incabível a sua substituição, como pretende a 

parte embargante.Nesse sentido a jurisprudência já está sedimentada, 

inclusive do nosso TJMT:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO INDENIZATÓRIA - PERITO - SUBSTITUIÇÃO POR UM ESPECIALISTA 

- INADMISSIBILIDADE - PROVA PERICIAL - REQUERIMENTO PELAS 

PARTES - HONORÁRIOS - AUTOR - JUSTIÇA GRATUITA 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO. 

Se o expert é profissional da Medicina dotado de todos os requisitos legais 

para o exercício de encargo, não há razão plausível para sua justificativa. 

Nos termos do artigo 33 do CPC, até que sejam definidos, na sentença, os 

ônus da sucumbência, é o autor que deve arcar com o adiantamento dos 

honorários inerentes à perícia requerida por ambas as partes, ou 

determinada pelo juiz. Se este for beneficiário da justiça gratuita, a 

responsabilidade passa ao Estado (AI, 19777/2009, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL,)Desta forma, como não 

restou demonstrado que a perita nomeada não possui conhecimento 

técnico, nem mesmo que há contradições, omissões e obscuridades na 

presente decisão, forçoso se faz a rejeição dos embargos 

opostos.Assim, REJEITO os embargos.Quanto ao pedido de p. 467/471 

INDEFIRO-O pelos próprios fundamentos da decisão de p. 463/464. 

Ademais, o réu não colacionar qualquer negativa da referida instituição em 

forneceras referidas informações.Cumpra-se integralmente a decisão de 

p.233/235.Cuiabá, 31 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.: 1070304 Nr: 55533-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA 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 09:20 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1076616 Nr: 58341-88.2015.811.0041

 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: EUGENIO MARIANO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 11:10 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, 

ressaltando que o não comparecimento do autor acarretará a 

improcedência do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1083904 Nr: 3420-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.814-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 

JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 

(art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1085703 Nr: 4129-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASABIO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL, JOSE 

CARLOS MATOS CONCEIÇÃO, JOÃO EVANGELISTA DE ARRUDA NETO, 

JOSENARIO JOSE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 
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- OAB:4032/MT, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 412983.2016.811.0041 Código 1085703

Vistos e etc.

Cumpra-se a determinação de p.54.

Deverá a central de mandado solicitar a devolução da diligencia levantada 

pelo oficial Altair, para que possa ser redirecionada ao novo meirinho.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 31 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.: 1112698 Nr: 15805-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORADA DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A CHAGAS E CIA LTDA ME, MANOEL 

ANTONIO CHAGAS, FABIRLENE BATISTA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, SHEILA GOMES DE CARVALHO - OAB:20415-O

 A fim de apreciar o pedido retro, traga a exequente o original do titulo 

executivo, em quinze dias.

Em igual prazo deverá se manifestar quanto ao pedido de encaminhamento 

dos autos para conciliação, formulado pela executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 338894 Nr: 9465-49.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DIAS DE CARVALHO

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

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

OAB:11413/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 10:30 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.: 352740 Nr: 23027-28.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ANTONIO BERGMANN

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

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por RENATO ANTÔNIO BERGMANN em face 

de TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, para condenar esta ao 

pagamento da quantia de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária desta data.Considerando que foram 

realizados dois depósitos de honorários periciais e, tendo o perito 

efetuado o levantamento dos seus honorários, determino o levantamento 

do valor remanescente em favor da Seguradora.Custas processuais pela 

ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.P.I .Cumpra-se.Cuiabá, 30 

de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 395704 Nr: 30621-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEEL ROL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZ AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CASSIUS BISCALDI - 

OAB:153343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de bloqueio de contas via Bacenjud pelo fato da 

executada não ter sido citada, bem como porque não consta dos autos o 

titulo executivo em sua forma original.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 460487 Nr: 29752-62.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON SAVES SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVES SODRE & CIA LTDA -ME, CELIO 

ANTONIO DO PRADO, ANDRÉ BESSA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16.020/MT, FABIANA CURI - OAB:5.038, Gilberto 

Gonçalo Gomes da Silva Júnior - OAB:7940, NPJ-UFMT - OAB:6274, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO ANTÔNIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:17527-MT

 Com estas considerações e fundamentos, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente com resolução de 

mérito o pedido da ação declaratória de falsidade documental e 

inexistência de relação jurídica proposta por ADILSON SAVES SODRÉ 

contra SAVES SODRE & CIA LTDA. ME, CÉLIO ANTÔNIO DO PRADO e 

ANDRÉIA BESSA LUCAS.Nos termos do artigo 80, incisos I e II, e artigo 81, 

ambos do Código de Processo Civil, condeno o autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé em quantia equivalente a 10% do valor 

corrigido da causa.Custas pelo autor, bem como honorários de 

sucumbência que fixo 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, sendo este beneficiário da 

Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 

(cinco) anos.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 31 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.: 463128 Nr: 31518-53.2010.811.0041

 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: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E 

CURSO MASTER - S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO JULIO NUNES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 31518-53.2010.811.0041 - Código 463128

Vistos.

Centro Educacional Albert Einstein Colégio e Curso Master Ltda., 

devidamente qualificado e representado, ajuizou ação monitória contra 

Sebastião Júlio Nunes Rondon, também qualificado, alegando ser credor 

da quantia de R$ 4.808,53.

O réu, regularmente citado, não pagou a dívida, permanecendo inerte nos 

autos (p. 104 e 106).

Como preceitua o artigo 701, §2° do Código de Processo Civil, não 

havendo oposição de embargos, deve ser constituído de pleno direito o 

título executivo judicial, com a devida conversão da presente ação.

Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial os 
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documentos contidos na inicial às p. 23/24.

Tratando-se de cumprimento de sentença, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando ao Cartório Distribuidor.

Intime-se o devedor para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 513, § 2º), efetuando o pagamento do valor atualizado, 

que deverá ser indicado pelo credor através de demonstrativo 

discriminado. A intimação deverá ocorrer por carta com aviso de 

recebimento.

Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, 

de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial, a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

devedor, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 31 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.: 779258 Nr: 32700-06.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAICI VEICULOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUIMEDES BORGES MONTEIRO, MAURO 

ANTONIO BRITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUIZ SALVADORI DE 

CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 32700-06.2012.811.0041

Código 779258

DESPACHO

 A certidão do Oficial de Justiça às p. 18/19, informa que diligenciou duas 

vezes ao mesmo local, razão pela qual postula o pagamento do 

complemento da diligência já cumprida.

 O pagamento realizado às p. 22/23 trata-se do valor requerido pelo 

Meirinho.

 Pelo exposto, intime-se o patrono da autora para proceder ao pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo juntar aos autos o 

comprovante original do depósito efetuado na Conta dos Oficiais de 

Justiça, em atenção à Portaria 64/2013/DF.

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.

 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.: 811270 Nr: 17756-62.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PINTO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTULINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHEANNI FÁTIMA SÊMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207

 Este processo se encontra na fase do saneamento e organização do 

processo.

Antes, porém, necessário a regularização processual da ré, eis que a 

procuração apresentada à p. 76 e 100 contém irregularidades que podem 

acarretar na desconsideração de sua contestação e reconvenção.

Como se vê nos referidos documentos, o nome está incompleto e inexiste 

assinatura de testemunhas.

Assim, concedo o prazo de 15 dias para regularização.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868224 Nr: 8123-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO MARQUES GABRIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT, MAURICIO SALES F. DE MORAES - OAB:14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fls. 149, tendo em vista que 

na petição de acordo de fls. 143/148 consta a assinatura da patrona da 

parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 870490 Nr: 9955-61.2014.811.0041

 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: ANDREIA SCHWARZ SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CHRISTINA NASCIMENTO HOSAKA ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SCHWARZ SANTOS 

SILVA - OAB:OAB/MT 11650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12.954, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA 

- OAB:16.751/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito o pedido da ação de cobrança 

proposta por ANDREIA SCHWARS SANTOS SILVA em desfavor de MARIA 

CHRISTINA NASCIMENTO HOSAKA ITO, para condená-la ao pagamento no 

valor de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido 

monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.Condeno 

a ré nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 893843 Nr: 25798-66.2014.811.0041

 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: THAIS NAIARA SALES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB/PR 38.266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - 

OAB:OAB/PR 48.203

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por dano moral e pedido liminar de tutela 

acautelatória proposta por Thais Naiara da Costa contra Calcard 

Administradora de Cartões Ltda.Custas pela autora, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º 

do CPC). No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo, 

ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro 

do prazo de seis meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento 

da sentença.P. I. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894815 Nr: 26380-66.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVF, RAV, VRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVDMEM, GVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, SAMANTHA RONDON GAHYVA 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL MARCONDES MELO - 

OAB:MT-14.214, RODRIGO SCHWAB MATOZZO - OAB:5849 - MT

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecer à audiência de Conciliação/Mediação, que se realizará 

na data de 12 de Abril de 2018 às 08:30min nas dependências da Central 

de Conciliação e Mediação de 1º Grau, Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 923009 Nr: 45242-85.2014.811.0041

 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: ROSIVALDO ANTONIO BEATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MENEZES - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA 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 09:30 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.: 933414 Nr: 51114-81.2014.811.0041

 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: GABRIEL MARIANO MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 09:40 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 955537 Nr: 2854-36.2015.811.0041

 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: ALINE MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA 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 10:50 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.: 1010997 Nr: 28001-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMENGLEIS VIEIRA GOMES

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

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

OAB:11854, LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS - 

OAB:17049/O, RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - OAB:21420/O/ MT, VICTOR 

VIDOTTI - OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 08:50 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.: 1036177 Nr: 39675-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESA CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA, 

SAULO GOMES PENA, JOSEFA AMBROSIO MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Processo n° 39675-39.2015.811.0041

Código: 1036177

Vistos e etc.

O prazo requerido pelas partes para se comporem já decorreu (p.260).

Intimem-se as partes para apresentarem os termos do acordo para 

homologação, em 05 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para decisão saneadora.

Cumpra-se.

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.: 1037669 Nr: 40405-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DA ROCHA FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

VALDEMAR DA ROCHA FREITAS em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 
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(art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1049143 Nr: 46011-59.2015.811.0041

 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: MARCIO LEANDRO SOARES ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 08:30 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1060226 Nr: 51189-86.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VIEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES GRACILIANO 

ARGUELLO - OAB:4578/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 51889-86.2015.811.0041

Código 1060226

DESPACHO

Esta carta precatória aguarda desde Março/2017 a parte autora se 

manifetsra sobre a certidão negativa de citação do réu (p.33).

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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090311 Nr: 6250-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS

 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

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 9:50 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.: 1105104 Nr: 12579-15.2016.811.0041

 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: ROGERIO ALMEIDA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19164/O, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 28/02/2018, às 10:40 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1145471 Nr: 29847-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BRASIL NOGUEIRA GAETI, MARIA 

APARECIDA LEITE NOGUEIRA GAETI, JOSÉ LUIZ BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA LUFT - OAB:14.512-MT, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:MT 15.462

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecer à audiência de Conciliação/Mediação, que se realizará 

na data de 12.04.2018 às 08h30min nas dependências da Central de 

Conciliação e Mediação de 1º Grau, Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1147402 Nr: 30600-39.2016.811.0041

 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: GARDENE ALVES DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

GARDENE ALVES DE SOUZA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.800,00 

(art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1152024 Nr: 32575-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BISPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Vistos.

Intime-se o autor para manifestar acerca do aproveitamento do laudo 

pericial realizado por médico perito da Central de Conciliação (p. 39), no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1153178 Nr: 33151-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MENIN

 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/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido de p. 156/161.

Intime-se a Seguradora para trazer aos autos cópia integral do 

procedimento administrativo do pedido de pagamento do Seguro DPVAT, 

em trinta dias.

Aportando nos autos os documentos, intime-se o autor para se 

manifestar, em quinze dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1169462 Nr: 39927-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO GOMES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ADRIANO GOMES PEREIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas 

processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 30 

de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1170387 Nr: 40346-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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 

DOUGLAS DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 6.412,50 (seis mil 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1236743 Nr: 17115-35.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLOCOS DE SINOP INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMAX CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - EPP, 

LEONARDO TEIXEIRA GALBIATTO, ERNESTO GALBIATTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17115-35.2017.811.0041

Código 1236743

DESPACHO

Cientifiquem-se os autores 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832267 Nr: 37864-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para manifestação sobre o Retorno dos Autos da 2ª 

Instância, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 875430 Nr: 13723-92.2014.811.0041

 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: GLEICIANO BEZERRA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para manifestação sobre o Retorno dos Autos da 2ª 

Instância, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 895844 Nr: 26974-80.2014.811.0041

 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: FLORENTINA DIAS DE MOURA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para manifestação sobre o Retorno dos Autos da 2ª 

Instância, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009362 Nr: 27316-57.2015.811.0041

 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: LUBIA ALMEIDA PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT

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

OAB:4.062/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para manifestação sobre o Retorno dos Autos da 2ª 

Instância, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102402 Nr: 779-35.1989.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudivald Strelov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE AQUINO - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARINA MANIGLIA 

PUCCINELLI ZAPPIA, para devolução dos autos nº 779-35.1989.811.0041, 

Protocolo 102402, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 58051 Nr: 2254-69.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A WENDER E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da Portaria n. 005/2018- DF, publicada no DJE n. 

10190, foi designada a Temporada de Leilões da Comarca de Cuiabá/MT 

para o ano de 2018, que será realizada pela Central de Leilões.

Certifico, ainda, que na 1ª Temporada o 1º leilão se realiazará na data de 

10/04/2018 às 14:00 horas e o 2º leilão se realizará na data de 24/04/2018 

às 14:00 horas.

 Ante o exposto , nos termos da legislação vigente, procedo a intimação 

das partes sobre da designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 145703 Nr: 6217-27.1998.811.0041

 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: VENANCIO HENRIQUE EUBANK NETO

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH SOUSA DOURADO - 

OAB:13788 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

MICHELE CAMARGO RIBEIRO - OAB:12.490-B

 Certifico que, nos termos da Portaria n. 005/2018- DF, publicada no DJE n. 

10190, foi designada a Temporada de Leilões da Comarca de Cuiabá/MT 

para o ano de 2018, que será realizada pela Central de Leilões.

Certifico, ainda, que na 1ª Temporada o 1º leilão se realiazará na data de 

10/04/2018 às 14:00 horas e o 2º leilão se realizará na data de 24/04/2018 

às 14:00 horas.

 Ante o exposto , nos termos da legislação vigente, procedo a intimação 

das partes sobre da designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 24574 Nr: 1378-32.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto de Serviços Tanguri Ltda., ADEMAR 

FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Amorim Junior - 

OAB:3170/GO, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480, JULIANO 

FABRÍCIO DE SOUZA - OAB:5480/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2850-A/SP, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:5498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Antônio Álvares - 

OAB/MT 3.432 - OAB:, Dr. Marcelo Silva Moura - OAB/MT 12.307 - 

OAB:, José Antonio Duarte Alvares - OAB:3432

 Certifico que, nos termos da Portaria n. 005/2018- DF, publicada no DJE n. 

10190, foi designada a Temporada de Leilões da Comarca de Cuiabá/MT 

para o ano de 2018, que será realizada pela Central de Leilões.

Certifico, ainda, que na 1ª Temporada o 1º leilão se realiazará na data de 

10/04/2018 às 14:00 horas e o 2º leilão se realizará na data de 24/04/2018 

às 14:00 horas.

 Ante o exposto , nos termos da legislação vigente, procedo a intimação 

das partes sobre da designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 101630 Nr: 15235-33.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA BORSARI KIRCHESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

intimada, não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 101630 Nr: 15235-33.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA BORSARI KIRCHESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT

 O valor bloqueado não cobre o custo da execução, razão pela qual 

promovo o desbloqueio.

A pesquisa realizada no Renajud também foi infrutífera (anexo).

Posto isto, intime-se o exequente para indicar bens passiveis de penhora 

ou informar se pretende a expedição de certidão, de acordo com o 

Provimento n. 84/2014-CGJ, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 228851 Nr: 35956-98.2005.811.0041

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

 PARTE AUTORA: D.G.LAVRATTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 
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FERRAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ABALEN DE SANTANA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para trazer aos autos a 

planílha de cálculo atualizada do valor da dívida, uma vez que o cálculo 

apresentado no resumo da inicial para a expedição do edital divergem do 

valor que consta nos autos.

 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 - 

OAB:16791, LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - OAB:2.623/MT

 Certifico que, nos termos da Portaria n. 005/2018- DF, publicada no DJE n. 

10190, foi designada a Temporada de Leilões da Comarca de Cuiabá/MT 

para o ano de 2018, que será realizada pela Central de Leilões.

Certifico, ainda, que na 1ª Temporada o 1º leilão se realiazará na data de 

10/04/2018 às 14:00 horas e o 2º leilão se realizará na data de 24/04/2018 

às 14:00 horas.

 Ante o exposto , nos termos da legislação vigente, procedo a intimação 

das partes sobre da designação, bem como para o exequente trazer a 

matrícula atualizada do Imóvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 985732 Nr: 16639-65.2015.811.0041

 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: JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, 

ANTONIO APARECIDO DINIZ, VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - OAB:12760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WALNER SANTANA 

DUARTE - OAB:31.656/GO, JADER MIRANDA DE ALMEIDA - 

OAB:31.718, RAFAEL CARVALHO DA ROCHA LIMA - OAB:23.382/GO

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecer à audiência de Conciliação/Mediação, que se realizará 

na data de 06.04.2018 às 08h30min nas dependências da Central de 

Conciliação e Mediação de 1º Grau, Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1008625 Nr: 26987-45.2015.811.0041

 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: TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:7.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT, VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecer à audiência de Conciliação/Mediação, que se realizará 

na data de 06.04.2018 às 08h30min nas dependências da Central de 

Conciliação e Mediação de 1º Grau, Fórum da Capital.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035044-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANITARIOS COMERCIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A (ADVOGADO)

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA VALADARES CARDOSO (RÉU)

 

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, 01 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza 

Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024104-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GIVALDO DOS SANTOS (AUTOR)

ADRIANA CRISTINA PIPINO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ENZO VINHOLI (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para juntar aos autos a 

guia da deilência emitida através do site www.tjmt.jus.br. Cuiabá, 01 de 

Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035915-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES DESCONHECIDOS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal. Cuiabá, 01 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale 

33994

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001321-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Observa-se que a parte Autora não identificou os documentos 

junto ao sistema PJE conforme estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 

04/2016/TP, in verbis: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante 

a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados 

às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 

1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 
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e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. – grifei. O 

Requerente ao anexar os documentos que acompanham sua inicial 

identificou os mesmos como “DOCUMENTOS DENIS.compreesed”, o que 

dificulta o exame dos autos digitais. Desse modo, intime a parte 

Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo nova juntada dos documentos que acompanham a inicial, 

identificando cada um deles conforme a norma acima, sob pena de 

indeferimento da exordial. Com a emenda, proceda a exclusão dos 

documentos juntados de forma equivocada com a inicial (id n. 9757992 - 

doc. 01 – a id n. 9758098 - doc. 12). No mesmo prazo acima fixado, 

determino que o Requerente indique sua profissão e endereço eletrônicos 

das partes (art. 319, II, Código de Processo Civil), assim como a opção ou 

não pela realização de audiência de conciliação (art. 319, VII, do Código de 

Processo Civil), sob pena de indeferimento da exordial. Além disso, tendo 

em vista que o Requerente não indicou sua profissão e pelos documentos 

dos autos comprovarem que o Requerente adquiriu um automóvel de 

médio porte, de alto valor, entendo que não restou demonstrado sua 

incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. Em assim 

sendo, determino que o Requerente emende a inicial, também no prazo de 

15 (quinze) dias, no sentido de comprovar sua hipossuficiência, sob pena 

de indeferimento da assistência judiciária gratuita. Caso queira, no referido 

prazo o Requerente poderá efetuar o pagamento das custas e taxas 

judiciárias. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e após venham 

os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 01 

de fevereiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001609-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE NUNES BARBOSA OAB - 014.053.438-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Considerando que o presente feito refere-se ao processo 

número 1001606-13.2018.8.11.0041 que tramita perante a 1ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, determino a imediata 

redistribuição do presente para o supracitado juízo. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 863265 Nr: 4232-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA AFONSO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB 128341 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o decurso de prazo para a parte Exequente se manifestar acerca 

da penhora, impulsiono os autos intimando o mesmo para dar efetivo 

andamento no feito no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 741630 Nr: 38464-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PEDRO PEROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA UZE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640, ELIAS VANIN - OAB:10026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:MT/12.960

 Impulsiono os autos INTIMANDO os advogados Elarmim Miranda oab: 

1.895 e Breno Augusto Pinto de Miranda oab: 9.779 acerca do despacho 

de fls. 119, o qual transcrevo:

 Vistos em correição.

 Ante o contido as fls. 109/118, defiro o pedido de vista pelo prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se os advogados subscritores das referidas petições.

 Cumpra-se.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714219 Nr: 7246-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEIRTON PARREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHAIL - OAB:, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 Face o decurso de prazo para a parte Exequente se manifestar acerca 

do despacho de fls. 108, impulsiono os autos intimando o mesmo para dar 

efetivo andamento no feito no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918581 Nr: 42484-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLBS, BENEDITA LUIZA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYTON SOARES N. 

MENESCAL - OAB:DF/ 26.297, ELVIS DEL BARCO CAMARGO - 

OAB:DF/26.192, JÉSSICA SUELLEN ALVES DE OLIVEIRA - OAB:DF/ 

40.187, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, 

MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará de liberação do valor depositado as fls. 

311/313, conforme requerido em fls. 315/316.

Após, intime-se a parte Exequente para que promova o andamento do feito 

no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1074528 Nr: 57347-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁLAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para, querendo, 

promover o cumprimento da sentença, no prazo legal, conforme 

estabelece o artigo 524 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135719 Nr: 25410-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO SILVA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 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.: 443368 Nr: 19029-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURADIR SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o decurso de prazo para a parte Exequente se manifestar acerca 

da certidão de fls. 91, impulsiono os autos intimando o mesmo para dar 

efetivo andamento no feito no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 840442 Nr: 44817-92.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO RIBEIRO BARBOSA

 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

 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.

Estagiário de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1136080 Nr: 25613-57.2016.811.0041

 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: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCHOAL IRIA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Requerente para requerer às 

providências que reputar necessárias, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 840315 Nr: 44725-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PADILHA DE BORDON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MARTINS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para, no prazo de 

cinco dias, retirar o ofício expedido à Assembléia Legislativa, e 

providenciar o que for necessário, trazendo aos autos uma via 

protocolizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031194 Nr: 37349-09.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ARCANGELI DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MS 13.116, EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE VELASQUE 

AMARAL, para devolução dos autos nº 37349-09.2015.811.0041, 

Protocolo 1031194, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132465 Nr: 24062-42.2016.811.0041

 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: MARCELO COLOGNESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALYSSON GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12678-A

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

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 720303 Nr: 15731-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTEVIR DOS REIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 112432 Nr: 2930-80.2003.811.0041

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

 PARTE AUTORA: ÁGUAS MINERAIS LEBRINHA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMATEL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - 
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EPP, JOSÉ MÁRCIO MARQUIORETO, RENE CRESPO MANTEL, JANDIR 

RODRIGUES DE SOUZA

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

SOUZA - OAB:12.867/MT, MARIA LUZIA CARDOSO DE CAMPOS 

SOUSA - OAB:14560 OAB/NT

 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 manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 122929 Nr: 27501-18.2003.811.0041

 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): LAJES PORCINA LTDA E OUTRO, 

PETROJANES STELLATO

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

OAB:3056/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 manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 734129 Nr: 30407-97.2011.811.0041

 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: MOZART MARCELO G

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELI TRANSPORTES LTDA, CARLOS 

ALBERTO SILVA FLORES, JOSÉ AGENILDO GOMES DE ARAUJO, 

SEGURADORA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

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

OAB:11373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.608, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, 

KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - OAB:13379/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 781126 Nr: 34706-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE, ESPÓLIO DE 

DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a guia paga paga diligência do oficial de justiça não 

corresponde ao endereço a ser cumprida a diligência, assim, em 

cumprimento aos 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.: 125986 Nr: 14198-34.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGB CONSTRUÇÕES GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VARGAS REIS 

MONTEIRO - OAB:9804 MT, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10871/MT, JANDIR LEMOS - OAB:8204/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - 

OAB:6.755/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

patronos, acerca da data da audiência de conciliação para o dia 07 de 

março de 2018, às 8:30h, a ser realizada pela Central de Conciliação 

instalada neste Fórum.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 168267 Nr: 17781-90.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR SOARES MARTINS, MARIA SILVIA AMICUCCI 

SOARES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA REGINA DOS SANTOS PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JUNIOR - OAB:5982-MT

 Face o decurso de prazo para a parte Exequente se manifestar acerca 

da decisão /determinação de fls. 205, procedo a intimação da mesma para 

dar efetivo andamento ao feito no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1168936 Nr: 39664-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON SOUSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032802-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. João Paulo Medeiros de Carvalho ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Provisória 

em face de Gerencial Construtora e Administradora Ltda, ambos 

qualificados na inicial. O Requerente requer, em sede de tutela de 

urgência, que a empresa Requerida proceda o reparo dos defeitos do lado 

de fora do imóvel que adquiriu, no prazo de 30 (trinta) dias. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Emenda a inicial em ID 11151836 e ID 

11230292. Relatado o necessário. Decido. Recebo as emendas a inicial 

contidas em ID 11151836 e ID 11230292, bem como, seus documentos. A 

tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, 

liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 
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dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). Como visto, para o deferimento da 

medida antecipatória, a parte interessada deverá comprovar a presença 

de todos os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil. No 

caso em exame, não vislumbro a presença do perigo do dano ou do risco 

ao resultado útil do processo, isso porque como o próprio Autor relata na 

inicial, o mesmo adiquiriu o imóvel objeto dos autos junto a empresa 

Requerida em 26/12/2012, ocasião em que foi lavrada a escritura em seu 

nome e, posteriormente, lhe foi entregue as chaves. Ainda, observo do 

relatado nos autos que, desde o momento da vistoria e entrega das 

chaves o Autor teria constatado os defeitos noticiados nos autos, todavia, 

somente após decorridos quase 05 (cinco) anos ajuizou a presente ação 

com o intuito de compelir a ré a reparar os supostos defeitos, o que no 

meu entender afasta a urgência do pedido. Dessa forma, ao menos neste 

momento processual, não verifico o perigo de dano para o deferimento da 

tutela reivindicada. Logo, ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência reivindicada. Quanto 

a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Defiro à parte Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 07 de maio de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada 

na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 

de fevereiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito 

em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028153-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA NUNES COELHO SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE KATITA LTDA - ME (RÉU)

ESPOLIO DE MANUEL COELHO SIMÕES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMOES OAB - 459.304.061-20 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1028153-27.2017.8.11.0041 VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 

10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e 

da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para no prazo de 10(dez) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017861-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOSE KENNEDY JORGE RIBEIRO (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: 1019943-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANJHONE VELOSO SOARES TRANIM (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017834-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SILVA LESSA (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 constante nos ids 11515765 e 

11541771 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.: 1067436 Nr: 54276-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA FERREIRA PIMENTA, RAFAEL GAETA BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA III SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Certifico que, encaminho intimação da parte recorrida, para, no prazo 

legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089167 Nr: 5782-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, deixo de juntar a petição protocolado via PEA de protocolo 

1278500,por ser de conteúdo idêntico a outra já juntada nos autos e que a 

mesma se encontra na contracapa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 216013 Nr: 24883-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 - MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MÁRIO 

FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

129/146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734902 Nr: 31237-63.2011.811.0041

 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: CARLOS ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1252212 Nr: 21833-75.2017.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO MARCOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA VIEGA CARLOTA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1252212

Vistos em correição,

Nos termos do artigo 145, § 1º do CPC, declaro-me suspeito por motivo de 

foro íntimo, para processar o presente feito.

Procedam-se as anotações necessárias na capa dos autos, quanto a 

minha suspeição, a fim de evitar conclusões indevidas, conforme 

determina a CNCG/MT.

A seguir, encaminhem-se os autos ao meu Substituto Legal, com as 

nossas homenagens.

Intime-se a Excipiente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1271619 Nr: 28196-78.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MIRANDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUSTÓDIO FERREIRA DA SILVA NETO, 

APARECIDO GERSON SPOLADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SÉRGIO ROSA - OAB:MS/ 

1.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1271619

VISTOS,

Intime-se o patrono da parte autora para proceder ao pagamento da 

diligência do oficial de justiça, mediante a juntada da via original de 

quitação, tendo em vista que a portaria n°/64/2013/DF, veda a 

apresentação de fotocópias, segunda via, comprovantes de depósitos 

efetuados por meio de envelopes, bem como depósito/transferências 

realizados on-line.

Após o pagamento, cumpra-se a presente deprecata e devolva-se à 

comarca de origem com as homenagens deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 384839 Nr: 20701-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO DANTAS

 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: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 413/418.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 852241 Nr: 55089-48.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANDES CORREIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856205 Nr: 58561-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM. E IND. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4.834/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria 

Judicial à fl. 551/553.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1082888 Nr: 2864-46.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BALDUÍNO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER BUENO DA SILVA - 

OAB:208.445/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1082888

VISTOS,

Diante da comprovação do recolhimento das diligências (fls. 07/08), 

Cumpra-se de deprecata.

Após, devolva-se com as homenagens deste juízo.

As providências.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083052 Nr: 2986-59.2016.811.0041

 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: PAULO RICARDO XAVIER 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094951 Nr: 8354-49.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SIQUEIRA REIS - 

OAB:OAB/GO 23.109, RENATO SOUSA FERREIRA - OAB:OAB/GO 36.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1094951

VISTOS,

Diante da comprovação do recolhimento das diligências (fls. 12/13), 

Cumpra-se de deprecata.

Após, devolva-se com as homenagens deste juízo.

As providências.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167699 Nr: 39108-71.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTL, TCDMPCETDCLM, CALE, ALDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MUNHOZ DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/286.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1167699

VISTOS,

Intime-se o patrono da parte Autora para, juntar aos autos o comprovante 

original do depósito do recolhimento da diligência, efetuado na conta dos 

oficiais de justiça, de acordo com a portaria 64/2013/DF.

Após, cumpra-se de depracata e devolva-se com as homenagens deste 

juízo.

Às providências.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1203193 Nr: 5639-97.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUCARIA IMP. E EXP. DE PRODUÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROGADO COM. MAT. INSEMINAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, ELISIO SALDANHA JUNIOR, NILTON DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLE D'ANGELO SANCHEZ 

- OAB:62944, GUILHERME RÉGIO PEGORARO - OAB:34.897/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1203193

VISTOS,

Diante da comprovação do recolhimento das diligências (fls. 14/17), 

Cumpra-se de deprecata.

Após, devolva-se com as homenagens deste juízo.

As providências.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 344329 Nr: 14411-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISLE FRANCISCA DA SILVA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, 

SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria 

Judicial às fls. 316/317.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 446355 Nr: 20684-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOME MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734902 Nr: 31237-63.2011.811.0041

 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: CARLOS ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 751804 Nr: 3583-67.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN EXPRESS DO BRASIL TEMPO & CIA 

- ADMINISTRADORA DO C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria 

Judicial à fl. 176.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 816473 Nr: 22914-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARISTELA DA SILVA RODRIGUES, 

CAMILA RODRIGUES DE ARRUDA GOES, CLOVIS RODRIGUES DE 

ARRUDA GOES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822225 Nr: 28404-04.2013.811.0041

 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: CECILIA EDMUNDA MESSIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 899085 Nr: 29111-35.2014.811.0041

 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: EDMAR OLIVEIRA DO ROSARIO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 936023 Nr: 52583-65.2014.811.0041

 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: REGINA RODRIGUES MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 936023 Nr: 52583-65.2014.811.0041

 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: REGINA RODRIGUES MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 936702 Nr: 52945-67.2014.811.0041

 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: DINAIR CRISTINA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UELINGTON DA SILVA BARBOSA 

- OAB:20754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 938227 Nr: 53761-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI JOSÉ DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 965924 Nr: 7351-93.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON NAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 965924

VISTOS,

Diante da comprovação do recolhimento das diligências (fls. 12/13), 

Cumpra-se de deprecata.

Após, devolva-se com as homenagens deste juízo.

As providências.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 67 de 480



YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083052 Nr: 2986-59.2016.811.0041

 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: PAULO RICARDO XAVIER 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086850 Nr: 4650-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM SANTANA DE JESUS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105097 Nr: 12572-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIO GUIA DO NASCIMENTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1141751 Nr: 28193-60.2016.811.0041

 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: ELIS RAQUEL DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1010253 Nr: 27685-51.2015.811.0041

 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: MAYCON HORTIZ NUNES, NATALIA HORTIZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Intimação das partes e seus patronos para ciência e comparecimento à 

perícia médica designada para o dia 01º/03/18 às 12:40 hs, no consultório 

médico localizado na Avenida Barão de melgaço, 2754, Ed. Work Tower, 

sala 908, centro, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 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

 Intimação das partes e seus patronos para ciência e comparecimento à 

perícia médica designada para o dia 01º/03/18 às 12:40 hs, no consultório 

médico localizado na Avenida Barão de melgaço, 2754, Ed. Work Tower, 

sala 908, centro, Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739977 Nr: 36665-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CÉSAR FRANCO - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAKSON NICOLA 

MAIOLINO, para devolução dos autos nº 36665-26.2011.811.0041, 

Protocolo 739977, 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 389033 Nr: 24490-68.2009.811.0041

 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: ALEX QUEIROZ ROCHA

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

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação na pessoa do advogado do requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dar andamento ao feito. Tendo em vista a 

correspondência de fls. 305, retornou para esta secretaria com as 

informações que o endereço é insuficiente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775495 Nr: 28754-26.2012.811.0041

 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: SANDRA MATSUOKA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 433/436, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 
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referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 762361 Nr: 14882-41.2012.811.0041

 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: ULISSES RUFINO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 234/237.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1112456 Nr: 15700-51.2016.811.0041

 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: ADEMAIR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLÂNDIO RESENDE QUITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE RANE MIRANDA JULIO - 

OAB:21.175/MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA VIEIRA - 

OAB:18.976/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 485, IV, 321, paragrafo único, 

todos do NCPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição (item 2.14.2.1 da CNGC alterado pelo 

Provimento n. 82/2014-CGJ).Autorizo, desde logo, a parte autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos.P.R.I. Cumpra-seCuiabá, 06 de julho de 2016.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127120 Nr: 21821-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, ALMAR BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: guilherme avelar guimaraes 

- OAB:102.128-RJ, marcelo de assis guerra - OAB:62514-RJ, 

MICHAEL GOMES CRUZ - OAB:18237

 Intimação do advogado Rodrigo da Costa Ribeiro, para devolver os autos 

em 24 (vinte e quatro) horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1160121 Nr: 36004-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED 

ABOUZEID FARES, HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Elisabete Schwerz 

Cahali - OAB:122123, MARCELO ZUCKER - OAB:307126, NATALIA 

MATSUMOTO RECH - OAB:315093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14.630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3.168-B

 (...);. Por fim, requereu de forma genérica a juntada de novos 

documentos.Nesse passo, considerando que a causa de pedir declinada 

na exordial cinge-se a RESCISÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

entabulado entre as partes e a CONDENAÇÃO dos Requeridos ao 

pagamento de indenização por PERDAS E DANOS equivalente à diferença 

entre o montante pago a título de arrendamento e o seu real valor de 

mercado, DEFIRO tão somente o PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL formulado por ambas as partes.Com vistas a dar 

prosseguimento do feito, determino primeiramente a intimação da parte 

Autora para comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais COMPLEMENTARES, em decorrência da modificação do valor 

da causa para R$ 15.600.000,00 (quinze milhões e seiscentos mil reais), 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que dispõe o art. 290 do 

NCPC, sob pena cancelamento da distribuição do feito.Comprovado o 

recolhimento, voltem os autos conclusos para nomeação do perito.Cuiabá, 

01 de janeiro de 2.018.Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1070321 Nr: 55544-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031699-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LUIZ ENDRIGO (AUTOR)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (AUTOR)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1031699-90.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL anexada ao Id.11550911 em que a parte Autora esclareceu a 

causa de pedir desta ação. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO 

ILICITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS com PEDIDO DE 

TUTELA DE UGÊNCIA, aviada por CARLOS GUSTAVO FABRIN 

BOULHOSA, PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA e EVERALDO LUIZ 

ENDRIGO em desfavor de SERASA EXPERIAN na qual os Requerentes 

visam, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seus dados dos 

Órgãos de Restrição ao Crédito e compelir a Requerida a não promover 

negativações dos dados dos Autores sem ordem judicial. Sustentam os 

Autores que, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui um 

convenio com a Requerida para que fossem incluídos automaticamente os 

dados de partes executadas judicialmente naquela jurisdição, no 

cadastros de inadimplentes da Ré. Ocorre que, o citado convênio 

atualmente exige o requerimento da parte interessada a fim de incluir 

dados de executados nos registros cadastrais da Requerida, contudo 

ainda assim a Requerida inseriu indevidamente e de forma automática os 

dados dos Autores nos cadastros de proteção ao crédito em razão das 

Ações de Execução nº1055457-35.2016.8.26.0100 (distribuída em 

01/06/2016), nº1068005-92.2016.8.26.0100 (distribuída em 01/07/2016), 

n º1135983-86 .2016 .8 .26 .0100  (d i s t r i bu ída  em 14 /12 /2016 ) , 

nº1037496-47.2017.8.26.0100 (distr ibuída em 25/04/2015) e 

nº1065249-76.2017.8.26.0100 (distribuída em 05/07/2017), sem ordem 

judicial ou requerimento dos exequentes nos autos citados, o que está 

gerando inúmeros prejuízos aos Autores. Em razão disso, objetivando a 

reparação dos danos pelo alegado ato ilícito, os Autores propuseram esta 

ação pleiteando em sede de tutela de urgência “[...] a suspensão imediata 

do nome dos autores dos cadastros da requerida, bem como a expressa 

ordem de que não efetivem qualquer outra inscrição de ação judicial 
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oriunda do TJSP, exceto se proveniente e decisão judicial 

EXPRESSAMENTE PROFERIDA para tal mister, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada por este douto juízo, sugerindo o valor de R$10.000,00 (dez 

mil reais) por dia. [...]” (sic Id.10255332 pág.13). 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. In casu, verifico a 

carência processual da probabilidade do direito dos Autores, 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 deferimento do pedido de tutela de 

urgência perseguido, impõe a existência de elementos concretos e 

seguros acerca da origem do ato jurídico impugnado e sua forma de 

constituição. Conforme explicado no Id.11142565, há indícios de que o 

convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Requerida 

não tenha sido renovado (Id.10255418 pág.13/15), porém o comunicado 

deixou claro que caberia a parte interessada pleitear a negativação dos 

dados do demandado no juízo competente para processar e julgar a ação 

de execução (Comunicado CG nº131/2015 datado de 04/02/2015). Com 

isso, pelo que consta nos autos, foi questionado à Corregedoria daquele 

Tribunal acerca da exclusão automática dos registros realizados antes da 

publicação do Comunicado CG nº131/2015, ao que foi respondido que 

compete ao juízo do feito determinar a baixa definitiva do registro enviado 

à Requerida (Id.10555418 pág.25). A par disso, sobrepondo as 

informações ao caso em tela, embora os Autores tenham empreendido 

esforços no sentido de justificar a causa de pedir do pedido de urgência 

formulado perante este juízo (Id.11550911), entrevejo que inexiste nos 

autos prova concreta que afaste, seguramente, eventual ordem de 

negativação dos dados dos Requerentes enviada à Requerida pelo juízo 

processantes das execuções registradas no banco de dados da Ré. A 

simples alegação dos Autores no sentido de que o registro ocorreu de 

forma automática, mesmo após a não renovação do convênio 

administrativo existente entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e a 

Requerida, não serve de base para sustentar a probabilidade do direito 

dos Autores, notadamente quando a própria Corregedoria daquele Tribunal 

orienta pleitear no juízo do feito a baixa definitiva da anotação, 

independente dela ter ocorrido antes ou após a cessão do convênio 

entabulado com a Ré. Em outras palavras, a ordem de inclusão e exclusão 

dos dados de devedores executados no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de São Paulo no banco de informação da Requerida, 

aparentemente, deve ser oriunda daquela jurisdição, de sorte que, neste 

momento processual, este juízo não possui elementos concretos no 

sentido de concluir com clareza a origem da inclusão (automática ou a 

pedido). Destaco que, em caso de haver uma ordem expressa emanada 

daquele juízo da vara de execução, o deferimento do pleito de urgência, 

extrapolaria os limites de competência deste juízo, inadmissível no 

ordenamento jurídico pátrio. Assim, inexiste nos autos probabilidade 

concreta do direito dos Requerentes que justifique, neste momento, o 

deferimento da tutela vindicada sendo indispensável a triangulação do 

feito, com o exercício do direito do contraditório e ampla defesa, a fim de 

subsidiar o juízo à concessão da medida de urgência vindicada. Desta 

feita, nesta fase processual, não vislumbro probabilidade do direito 

perseguido pelos Requerentes, indispensável ao deferimento do pleito 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 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 10H00, no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. Fica a parte Requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038387-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038387-68.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. RECEBO a EMENDA A 

INICIAL SUBSTITUTIVA do Id.11525163. Verifico que a parte Autora 

formulou pedidos de tutela de urgência no sentido de que seja determinado 

à Requerida que promova o restabelecimento do serviço prestado na 

unidade consumidora da Requerente, porém não faz prova da alegada 

suspensão do serviço. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do referido Código de 

Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, trazendo aos autos elementos de 

prova da alegada suspensão dos serviços por parte da Requerida. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033865-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDEDITH ALVES DE LIMA (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 nº1033865-95.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL (Id.11414935) juntou pela segunda vez cópia da CTPS como prova 

da alegada hipossuficiência, deixando de atender novamente as 

determinações proferidas no despacho do Id.10627378. 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 de o Autor não 

emendar adequadamente a inicial, apresentando nos termos da lei sua 

qualificação pessoal, é possível extrair a condição de aposentado da 

exordial originária, de tal sorte que, por óbvio, a cópia da CTPS não é base 

inequívoca para que o juízo apure a plausibilidade na concessão da 

benesse. Ademais, ressalto que foi oportunizado por duas vezes 

(Id.10627978 e Id.11180683) que o Requerente adequasse a exordial nos 

termos da lei, notadamente quanto a comprovação da condição de 

hipossuficiência, ao que o Autor se reservou em renovar a juntada da 

CTPS “ampliada” como prova do alegado (Ids.11414935, 11414937, 

11414940, 11414936, 11414947 e 11414946), sem sequer apresentar 

extrato de benefício, Declaração de IR, etc. 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 
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Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Em caso de recolhimento das 

custas, DETERMINO que no mesmo ato de comprovação a parte Autora 

cumpra integralmente o despacho do Id.10627378, com a apresentação da 

Emenda Substitutiva na forma ordenada. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037032-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVILLY NAIARA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PACIENTES DA SAUDE-SORRIR (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037032-23.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL anexada ao Id.11390994 em que a parte Autora junto prova da 

condição de hipossuficiente. Cuida-se de ação intitulada “AÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS C/C E DANO MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

PEDIDO DE TUTELA DE UGÊNCIA” aviada por HEVELLY NAIRA DE 

OLIVEIRA CAMPOS em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES DA 

SAÚDE-SORRIR na qual a Requerente visam, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida custeie tratamento odontológico em favor da 

Autora. Sustentam a Requerente que contratou os serviços da Requerida 

para a realização de tratamento de canal, e sob a alegação de erro 

médico, teve seu dente nº46 (quarenta e seis) perfurado de forma errada 

e uma fratura no dente nº37 (trinta e sete) sendo necessário a interrupção 

do tratamento e a Requerente passou a sofrer de fortes dores. Alega que 

Requerida lhe indicou tratamento com medicamentos, porém não teria 

resolvido, de modo que as lesões estariam influenciando até em seu hálito 

que passou a ter odores fétidos, o que motivou a Autora registrar Boletim 

de Ocorrência, ser submetida a exames pelo IML para que o dano fosse 

classificado como lesão corporal. Assim, sem condições para realizar o 

tratamento odontológico indicado para a reparação dos danos sofridos, a 

Autora propôs a presente ação pleiteando em sede de tutela de urgência 

que seja determinado que “[...]a ré a arcar com o implante, no valor de 

R$3.400,00 devendo pagar diretamente a empresa ORAL SIM, telefone 

99800-8023 ou ORTOFLEX, TELEFONE 3322.4347, e informar nos autos 

de forma imediata para que a autora possa fazer seu tratamento. [...]” (sic 

Id.11048434 pág.7). 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. 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, 

conforme explicado no Id.11185281 há indícios nos autos de que as 

partes entabularam acordo, inclusive com comprometimento da Requerida 

de depósito bancário a título de indenização pelos danos relatados na 

exordial (Id.111069850 pág.1 e 2), não havendo prova concreta do 

cumprimento/descumprimento da avença. Contudo, oportunizado à parte 

Autora a se manifestar acerca da tratativa, com apresentação de provas 

capazes de afastar a realização do crédito bancário, a Requerente se 

manteve inerte na emenda do Id.11390994, inviabilizando assim o 

reconhecimento da probabilidade do direito à concessão indispensável à 

concessão da medida de urgência. Assim, inexiste nos autos 

probabilidade concreta do direito da Requerente que justifique, neste 

momento, o deferimento da tutela vindicada sendo indispensável a 

triangulação do feito, com o exercício do direito do contraditório e ampla 

defesa, a fim de subsidiar o juízo à concessão da medida de urgência 

vindicada. Desta feita, nesta fase processual, não vislumbro probabilidade 

do direito perseguido pelos Requerentes, indispensável ao deferimento do 

pleito 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 INTIME-SE a parte Requerida, 

inclusive, para comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 

334 do CPC, a ser realizada no dia 17 de ABRIL de 2017, às 10H30, 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, 

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. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013972-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013972-21.2017.8.11.0041 VISTOS, ORIVALDO DE FREITAS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

21/02/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 6802822. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9704958, arguindo em preliminar a inclusão 

da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio. Discorreu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 11127981. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 11345473. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 
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exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Ultrapassada essas questões, passo a análise do 

mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos requisitos autorizadores 

do recebimento do seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não 

identificação da placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento 

do seguro, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). 

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 6802822, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 11127981. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela 

mesma tabela, tem-se que em caso de lesão da estrutura craniofacial o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por 

cento), do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11127981 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada com repercussão moderada, perda 

de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior direito, o qual corresponde a 70% (setenta por cento) do teto 

máximo. Somados a repercussão leve de 25% (cinquenta por cento) da 

lesão da estrutura craniofacial correspondente a 100% (cem por cento) 

do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização equivale a 

50% de 70% do teto máximo (referente ao membro superior direito), 

SOMADOS a 25% de 100% do teto máximo (referente à estrutura 

craniofacial). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

8.100,00 (oito mil e cem reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, ORIVALDO DE FREITAS, a quantia de R$ 

8.100,00 (oito mil e cem reais), referentes à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 21/02/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022709-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022709-13.2017.8.11.0041 VISTOS, JACIRA PINTO DE SOUZA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

29/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 9112271. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11037195 arguindo em preliminar a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda e a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, 

por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência 

lavrado na data do fato, falta de nexo causal a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 11139765. Impugnação a contestação corroborado no ID: 11355845. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 
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Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 9112271, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 11139765. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/o funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11139765 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão média, perda 

de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, JACIRA PINTO DE SOUZA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 24/04/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1145028 Nr: 29643-38.2016.811.0041

 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: DANIEL FERREIRA LIMA

 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 em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 31, autorizando o desentranhamento dos 

documentos originais mediante a substituição por fotocópias, às expensas 

da parte requerente.

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retire os 

autos em cartório.

Atendido o requerido ou transcorrido o prazo fixado para tanto, retornem 

os autos para o arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 459769 Nr: 29206-07.2010.811.0041

 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: ROSALINA NOBRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - OAB:13256, NADIR 

BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

- OAB:131.600/SP, JULIANA GUIMARÃES VIEIRA ALVES - 

OAB:273.584, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846-B/MT, NADIR 

BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT, TAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:12815

 Intimo a parte autora, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 221628 Nr: 37369-49.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARIMPAGEM RANDON LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 
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OAB:10291-A/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - 

OAB:7954/MT, JOSÉ ARNALDO DA SILVA BARRETO - OAB:8684/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ALCIR GHEDIM - 

OAB:3553/MT

 Intimo a parte exequente, via DJE, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 377412 Nr: 13490-71.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DOS PASSOS MACIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT, PATRICIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:10230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2018.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1161394 Nr: 36528-68.2016.811.0041

 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: TEREZA CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização 

por Danos Moais proposta por Tereza Correa de Moraes em desfavor de 

Banco BMG S/A.

Indeferido o pedido de Justiça Gratuita (fl. 65), a parte autora foi 

devidamente intimada para recolher as custas processuais.

À fl. 66, a parte autora postulou pela prorrogação do prazo para 

recolhimento, tendo o prazo requerido decorrido em cartório (fl. 67).

Reiterada a intimação, tanto por Diário da Justiça Eletrônico – DJE (fl. 69), 

como pessoalmente (fl. 72), a parte requerente deixou transcorrer in albis 

o prazo (fl.73).

É o breve relato.

DECIDO.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora, não 

amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, não recolheu as 

custas iniciais no prazo de lei.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito.

Em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente em custas, pois não houve o 

recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 

honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171476 Nr: 40768-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAILA NATASHA SANTOS BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERCIA LAIS SOUZA RODRIGUES 

- OAB:20.942/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT,  Frankl in Roosevelt  Viei ra  Vidaurre  - 

OAB:1.585-A/MT, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:5987/MT, 

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - OAB:OAB/MT 19.705

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 769705 Nr: 22687-45.2012.811.0041

 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: YONNE CRISTINE MARAN GALHARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Trânsito em Julgado

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença proferida nos autos transitou em julgado.

Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2018.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 833456 Nr: 38888-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 652 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2018.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 845609 Nr: 49282-47.2013.811.0041

 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: ABRAHAM KHALIL WIHBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA LUFT - OAB:14.512-MT, 

JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - OAB:OAB/MT 3844, RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ DA ROCHA - 

OAB:36.568/RS, LETÍCIA FERRARINI - OAB:69.707, OTAVIO FURQUIM 

DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes a manifestarem-se 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca do cumprimento das Cartas 

Precatórias expedidas para inquirição de testemunhas.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1075042 Nr: 57531-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA VALDETE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual.Considerando os documentos apresentados nas fls. 25/33, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código.Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos.Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159237 Nr: 35626-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:144223 OAB-SP

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se 

concorda com o pedido de desistência da ação formulado pela autora às 

fls. 95, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1226930 Nr: 13758-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRALTINA CÉSAR NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEOFANES MATOS PEREIRA 

FILHO - OAB:9.746, WILSON MARCELO DA COSTA FERRO - OAB:6.978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735

 Intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou oferecer 

meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1236182 Nr: 16923-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO LAMANA, RENY GORAYEB LAMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA DOS SANTOS GORAYEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA GREGORIO LIMA - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado.

Em caso de diligência positiva, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens.

Do contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a parte 

interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da 

CNGC), 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 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.: 1265616 Nr: 26243-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ADEMAR VIDOTTI, JOSÉ ARLINDO DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO 

DOS LOJ. DE VEST. E CONF.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não instruiu a inicial 

com a certidão de interposição de recurso não dotado de efeito 

suspensivo.

Ocorre que, conforme o art. 522, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

petição inicial, em sede de cumprimento provisório de sentença, deverá 

estar acompanhada da supracitada certidão.

Ademais disso, não foi atribuído na petição inicial o valor da causa, 

conforme determinado no art. 319, inciso V, do Código de Processo Civil.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação, qual seja, certidão de interposição de 

recurso não dotado de efeito suspensivo, bem como para indicar o valor 

causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 801 do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo do disposto supra, INTIME-SE a parte autora para que, em 

igual prazo, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de Novembro de 2017.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946917 Nr: 58525-78.2014.811.0041

 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: KEILA LEAL SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte Autora não foi intimada 

pessoalmente, da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

da ausência na perícia judicial, a carta retornou pelo motivo “Mudou-se” 

(fls. 63).

Em razão disso, determino seja a parte Autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162980 Nr: 37173-93.2016.811.0041

 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: AILTON ANTONIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 1. Vistas à Defensoria para manifestar-se sobre especificação de 

provas.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 787109 Nr: 41029-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES 

AUTONOMOS MOTA TAXISTA MOTOBOYS E MOTOFRETISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a Certidão de fls. 42, no 

prazo legal.

Cuiabá - MT, 1 de fevereiro de 2018.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1160092 Nr: 35982-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR MESQUITA, MÁRCIO MURILO GIMENEZ 

MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça constante à fls.64, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798353 Nr: 4740-41.2013.811.0041

 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: SIDSS, SUELI APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN CORREA 

AMORIM DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

4740-41.2013.811.0041, Protocolo 798353, 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.: 1020385 Nr: 32122-38.2015.811.0041

 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: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA JESUS - ME, ELIZABETE 

PEREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo de Castro Silva - 

OAB:224979, Maria Cecilia Gadia da Silva Leme Machado - 

OAB:112.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte Autora para, no prazo legal, manifestar acerca 

da Carta Precatória expedida às fls.64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 134207 Nr: 19536-86.2003.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ GALDINO, MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVONZIL FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, 

MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte Autora para, no prazo legal, comprovar a 

distribuição da Carta Precatória expedida às fls.90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 28309 Nr: 3983-43.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELHOR PRODUTOS AGROP. LTDA, ANDRÉ 

LAGES SCORTEGAGNA, MARCOS LAGES SCORTEGAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS GUSTAVO DE SOUZA 

- OAB:26283-A, JAMES LEONARDO P. DE ÁVILA - OAB:5367, PAULO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

AVILA - OAB:1823-B/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878, 

Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERCI BRUNO SCORTEGAGNA 

- OAB:4875/RS

 Nesta data, intimo a parte Exequente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da distribuição e demais providências quanto a carta precatória 

expedida nos autos, conforme recido de Malote digital encartado às 

fls.411.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 760763 Nr: 13139-93.2012.811.0041

 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: LEANDRO DE SOUZA ORMENEZI ME, LEANDRO DE 

SOUZA ORMENEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA, ROBSON 

GUIZARDI, GEOVANI BELATTO GUIZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:16.145, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - OAB:16678, 

WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133

 Nesta data, intimo a parte Autora para, no prazo legal, manifestar acerca 

da Certidão do Oficial de Justiça às fls.193-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 805364 Nr: 11828-33.2013.811.0041

 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: JOSEVALDO RAMOS DA SILVA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO RAÇA LTDA, MOTO HONDA DA 

AMAZONIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:14507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, KALIANDRA ALVES FRANCHI - 

OAB:14.527/BA

 Diante do exposto, por não ter a autora promovido os atos e as diligências 

que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a ação sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.Em virtude 

do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, 

§ 2º, do referido Diploma Processual.Contudo, ante o deferimento da 

gratuidade de justiça em favor da parte autora (fl. 38), anoto que a 

exigibilidade das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo 

Código.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 29 de Novembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 881802 Nr: 17877-56.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS TITULARES DE IMÓVEIS E 

MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE ALVES DE ALMEIDA, MEGER 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, JOÃO 

BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT

 CERTIFICO e dou fé, que, nesta data, intimo a parte autora, para no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifeste-se do AR de fls. 166, pois o documento não 

foi recebido e assinado pela real destinatária (Angela Fabiana Almendra 

Meger).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 74754 Nr: 6876-94.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÁ FREITAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA, BHUM 

EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanowa Raposo Quintela 

Taques - OAB:5.379/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, RITA CRISTINA PENHA E ROSA - 

OAB:10.154/MT

 Nesta data, intimo a parte Autora para, no prazo legal, manifestar acerca 

da distribuição e demais providências acerca da carta precatória remetida 

á Comarca de Vera/MT, conforme ofício encartado às fls.235-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 162455 Nr: 13085-11.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS RAMOS DA SILVA, ADRIANO GOMES DA 

SILVA, VÂNIA RAMOS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E 

À INFÂNCIA DE CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT

 Certifico e dou fé que apesar de devidamene intimados, os requerentes 

não se manifestaram quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 217875 Nr: 26602-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, LAURA 

MARIA DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RAMOS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ BERNARDO DUZANOWSKI 

- OAB:7528, DALILA COELHO DA SILVA - OAB:6.106/MT, RAFAEL 

SANCHES - OAB:3587-A/MT, THIAGO COELHO DA CUNHA - 

OAB:16317-MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA PEREIRA CONAGIN - 

OAB:12598/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 225399 Nr: 32739-47.2005.811.0041

 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: JOÃO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO DE OLIVEIRA DE JESUS, MARIA 

EURÍPEDES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE EVARISTO DE GUSMÃO E SILVA, 

ENEDIR MARIA DE GUSMÃO E LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES - 

OAB:7641-B/MT, RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo e não houve resposta ao ofício 

expedido às fls. 200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 436311 Nr: 14771-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA MATIERO BONDEZAN, CECILIA 

TEREZINHA IORIS, DARCY HUTTRA, DOMINGO AUGUSTO VANZELLA, 

LEO MEZZOMO, ERANDU MATEUS PARMEGIANI, FRANCISCO JUVENIL, 

IVO DUDAR, LIDIO IORIS, LUIZ CARLOS IORIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 437732 Nr: 15532-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. JUNIOR DA SILVA - ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, PAULO RENATO R. CARVALHO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 77 de 480



OAB:10.170/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, THAIS 

DUTRA DA SILVA CARVALHO - OAB:10.111/MT

 Nesta data, intimo a parte executada para, no prazo de 05 (cinco), 

comprovar nos autos o pagamento das duas parcelas remanescentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 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:

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1138164 Nr: 26629-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimo a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua 

representação processual, conforme decisão de fls. 82.

Suelen de Mello Rodrigues

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 3362-75.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CURZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BEZERRA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY LEITE DE 

ANDRADE - OAB:5211/MT

 Nesta data, intimo a parte Autora para, no prazo legal, manifestar acerca 

da Carta Precatória expedida às fls.273.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 84937 Nr: 4384-03.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO, SILVANO MACEDO 

GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A., 

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER DE SOUSA 

FILHO - OAB:3394/DF, Mario Cardi - OAB:, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Intimo a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 336762 Nr: 7649-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETÍFICA SOMOTOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 437732 Nr: 15532-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. JUNIOR DA SILVA - ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, THAIS 

DUTRA DA SILVA CARVALHO - OAB:10.111/MT

 Nesta data, intimo a parte executada para, no prazo de 05 (cinco), 

comprovar nos autos o pagamento das duas parcelas remanescentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 461763 Nr: 30598-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO 

DO BRASIL PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR JOSÉ DUZANOWSKI, MARIA DE FÁTIMA 

CORDEIRO DUZANOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO ALARCÓN - 

OAB:37.007, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte Autora para, no prazo legal, manifestar acerca 

da Carta Precatória expedida às fls.133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 861569 Nr: 2961-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMERCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, CLÁUDIO CASARIN, FABIO RIBEIRO DE SOUZA, 

MARCIA LYGIA RIBEIRO DE SOUZA CASARIN, MARIETA PASSOS RIBEIRO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante as informações de fls.279/281, intimo a parte Autora para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1070648 Nr: 55673-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO GHISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, 

DORALICE SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito.

9ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034938-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BATISTA GOMES SOLER (AUTOR)

GUSTAVO MARIANO SOLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO BRAZ MENDONCA PEREIRA (RÉU)

LUCILA DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034938-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: GUSTAVO MARIANO SOLER, RENATA BATISTA GOMES SOLER 

RÉU: EMILIO BRAZ MENDONCA PEREIRA, LUCILA DE LIMA Vistos etc. A 

parte autora comparece nos autos por meio do petitório de Id. 11287078, 

alegando que obtiveram informações junto ao condomínio de que o imóvel 

objeto da presente demanda foi devidamente desocupado, entretanto não 

foram entregues as chaves. Ademais, pugnam pela expedição de 

Mandado de Constatação, para verificar se o imóvel encontra-se 

desocupado, e se positivo for, seja feita a imissão da posse em favor dos 

autores. Nesse interim, DETERMINO a expedição de mandado de 

constatação a fim de verificar se o requeridos desocuparam o imóvel 

voluntariamente. Em caso negativo, dê-se total efetividade ao decisório de 

ID. 10768072, e promova-se a desocupação forçada. Sendo verificada a 

desocupação voluntária do imóvel pelo requerido, promova-se desde já a 

imissão do autor na posse do bem. Tendo os requeridos sido citados por 

hora certa, encaminhe-se a Secretaria Judicial a carta referida no artigo 

254 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019069-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte requerida para 

efetuar o pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá - MT, 25 de janeiro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019069-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 20/02/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 1 de fevereiro 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1029429-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES (AUTOR)

RAFAEL TOMIYAMA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029429-93.2017.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL TOMIYAMA BORGES, EMANOELY GILCELLY DA SILVA 

BORGES RÉU: ICATU SEGUROS S/A Vistos etc. Inicialmente, cumpre 

informar que foi proferida decisão determinado o recolhimento e/ou 

apresentação das custas processuais iniciais, o que foi cumprido pela 

parte requerente conforme petitório e comprovantes de recolhimento de 

IDs. 10385320 e 10385340. Trata-se de Ação de Exibição de Documentos, 

proposta por RAFAEL TOMYAMA BORGES e EMANOELY GILCELLY DA 

SILVA BORGES em face de ICATU SEGUROS S/A, objetivando que a 

requerida proceda com exibição da 2ª via de Apólice de Seguro de Vida 

em nome do seu genitor Nivaldo Celino Borges, CPF 080.844.591-04, 

Apólice nº 93.104.324 e outas apólices, caso tenha. Sabe-se que a Ação 

de Exibição de Documentos busca elementos que possibilitem alcançar 

uma prova, tanto perante as partes integrantes da relação processual, 

como também diante de um terceiro que esteja em poder do documento ou 

coisa requisitada por uma das partes na relação processual e esta 

regulamentada pelo art. 396 e seguintes do CPC. Dessa forma, tendo a 

parte autora individualizado o documento pretendido, CITE-SE o requerido 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar resposta (art. 398, CPC), 

sob pena de ser admitido como verdadeiros os fatos narrados na exordial 

(art.400, I, CPC). Ademais, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008651-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY NUNES NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1008651-05.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DAIANY NUNES NOVAES EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.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 (id: 11406684), na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ. 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. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037748-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON GONCALVES 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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037748-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: WANDERSON GONCALVES DA COSTA 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 11h30 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037776-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMERSON NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037776-18.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE EMERSON NOGUEIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS 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 11h45 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038843-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038843-18.2017.8.11.0041 

AUTOR: TATIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA RÉU: 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 23/03/2018 às 09h00min, 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. 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: 1038860-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENES SENA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038860-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: DENES SENA DOS SANTOS RÉU: 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 23/03/2018 às 09h15min, 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. 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: 1038029-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL WELTER (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: 1038029-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO MIGUEL WELTER 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 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017818-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES DO ESPIRITO SANTO ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1017818-80.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

PERICLES DO ESPIRITO SANTO ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 (id: 10632769), na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ. 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. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038122-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LEITE PIMENTA DE SOUSA (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: 1038122-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: MICHEL LEITE PIMENTA DE SOUSA 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 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: 1038178-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS SANTOS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038178-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO DOS SANTOS LOPES 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 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: 1038249-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANA FRANCIELI SANTARENO (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038249-04.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANA VITORIA SANTARENO 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 23/03/2018 às 09h00min, 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001778-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENA PNEUS COMERCIO E RECAPAGENS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001778-52.2018.8.11.0041 

AUTOR: VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS RÉU: SENA PNEUS COMERCIO 

E RECAPAGENS LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 
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contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículo próprio. 

Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações KAN2221 MT GM/S10 

ADVANTAGE S 2008 2009 VANUZA SELK T GUIMARAES Sim No mais, 

não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – 

REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001732-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001732-63.2018.8.11.0041 

AUTOR: CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que a 

presente ação foi protocolizada e distribuída sem o devido recolhimento 

das custas processuais, sendo assim DETERMINO a intimação do 

requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas e taxa, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com base no art. 321 do CPC e extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001842-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVAPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001842-62.2018.8.11.0041 

AUTOR: NOVAPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Verifica-se que a presente ação foi protocolizada e distribuída sem o 

devido recolhimento das custas processuais, sendo assim DETERMINO a 

intimação do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas e taxa, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, com base no art. 321 do CPC e 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001878-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

ADIRLEY DE ALMEIDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001878-07.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSE FRANCISCO ROSA DOS SANTOS, ADIRLEY DE ALMEIDA 

LEITE RÉU: SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 

Vistos etc. Verifica-se que os autores formularam pedido de concessão 

da assistência judiciaria gratuita, todavia, fora colacionado a exordial 

somente a Carteira de Trabalho de um dos autores, para que 

corroborassem com a alegação de fazerem jus ao beneficio. Isso posto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 dias, 

proceda com juntada documentos que corroborem com o pedido de justiça 

gratuita , , tais como, extratos bancários, holerite, declaração de imposto 

de renda, entre outros, sob pena de indeferimento do pleito. Decorrido o 

prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038282-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA FORMIGONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038282-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALDIRA FORMIGONI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 
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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 09h15min, 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: 1038353-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY PETTERSON WILSON HASS (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: 1038353-93.2017.8.11.0041 

AUTOR: JONNY PETTERSON WILSON HASS RÉU: 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 10h30min, 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: 1038559-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA IVONETE PINHEIRO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038559-10.2017.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISCA IVONETE PINHEIRO DE OLIVEIRA RÉU: 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 10h45min, 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: 1038422-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA LUZIA LOPES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038422-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANGRA LUZIA LOPES MARTINS RÉU: 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 11h00min, 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: 1038555-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038555-70.2017.8.11.0041 

AUTOR: TARCISIO BATISTA DOS SANTOS RÉU: 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 11h30min, 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, 
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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: 1000249-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ORTIS NEVES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000249-95.2018.8.11.0041 

AUTOR: DOUGLAS ORTIS NEVES DE OLIVEIRA RÉU: 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 11h45min, 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: 1000146-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE RODRIGUES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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: 1000146-88.2018.8.11.0041 

AUTOR: DONIZETE RODRIGUES BEZERRA 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 12h00min, 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. 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: 1000103-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE JESUS SOUSA (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: 1000103-54.2018.8.11.0041 

AUTOR: SANDRO DE JESUS SOUSA RÉU: 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 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. 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: 1034455-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CALDERARO CALVO (REQUERENTE)

ADRIANO PERCIVAL CALDERARO CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA CORTAT DA SILVA OAB - MT18706/O (ADVOGADO)

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 19/03/2018 às 12h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Maria Fêlix 

Técnico(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 157443 Nr: 10579-62.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERALDO VIEIRA PASSOS JR.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA DA SILVA COSTA OLIVEIRA, 

JOSÉ ADRELIANO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:8.534, MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 Intimação para Devolução de Autos:
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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: WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS

Data da Carga:30/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1172911 Nr: 41276-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO DE MENEZES FONSECA, JANIO 

OLIMPIO RAMOS, DOMICIO LEMES DO PRADO JUNIOR, LUIZ ANTONIO 

GONÇALVES DE MORAES, LAÉRCIO AZEVEDO DA COSTA, FLORISVEL 

DA SILVA, JOSELI COSTA ALMEIDA, JACILDA SOUZA SILVA 

ALBUQUERQUE, NILZALINA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A, SUL AMÉRICA 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS 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:11.660, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-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: Eveline Guerra da Silva

Data da Carga:30/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 52306 Nr: 12809-82.2001.811.0041

 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: ADERVO PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGO KURAMOTI, GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, DEANA DARIA CABAS 

INAZAWA, WILLIAM AKASHI DE INAZAWA, KAREN INAZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774, GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUMIOR - OAB:10.953/MT, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT, 

ROBERTO TADEU VAZ CURVO - OAB:DEFENS.PÚBLICO, RUTH MARTA 

SERRA NASSER PAQUER - OAB:7840/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: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE

Data da Carga:30/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 93223 Nr: 6695-98.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROEL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT, VÂNIA CLEIA SOUZA LOPES - OAB:6891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCIN

Data da Carga:30/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766078 Nr: 18823-96.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA FALCÃO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA 

PAULISTA S/A, TDS SYSTEM LTDA, ORTIZ - AGENTE AUTONOMO DE 

INVESTIMENTOS LTDA, MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES, TDS - 

AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DEL REI ALMENDRO 

- OAB:150699

 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: RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA

Data da Carga:30/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1270900 Nr: 27973-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALFREDO BUAINAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOS COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS MARCELO BENITES 

GIUMMARRESI - OAB:5.119/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 454607 Nr: 26086-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO ANTONIO MACCARI, CLEIDETE 

MARIA MACCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 747687 Nr: 44941-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILENE DE AQUINO BEZ BATTI, GRABRIELA BEZ BATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BOM FUTURO ( BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA, ERAÍ MAGGI SCHEFFER, HDI SEGUROS S/A, NILSON 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RICHARD DECKER NETO 

- OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ROSSATO - 

OAB:8810-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

RENATA PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT, THIAGO DOMINGUES 

SIQUEIRA - OAB:11004-B/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: ANDRE LUIZ FARIA

Data da Carga:30/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 831332 Nr: 37010-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOSCHILLA E KLEN TERCEIRIZAÇÕA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA TROPICAL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A/MT

 Vistos etc.

A fim de se evitar decisão surpresa, manifeste-se o exequente no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca do pedido do executado de fls. 102/124.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1020758 Nr: 32307-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA., 

ANDERSON TUTTA SILVA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, 

REPORPACK BR. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR ALVES DE QUEIROZ - 

OAB:, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - OAB:OAB/MT 

16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, OSMAR ALVES DE QUEIROZ - OAB:

 Certifico tornando sem efeito o impulsionamento de fls 286 tendo em vista 

que o mesmo foi equivocado. Posto isso, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte Requerida para efetuar o pagamento da diligência do Oficial 

de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios para o cumprimento do 

mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 843904 Nr: 47776-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDER AUTO POSTO LTDA, EDIENES ROSA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIÁRIO D GONTIJO LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:17716/MT, THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS - 

OAB:12.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 759184 Nr: 11472-72.2012.811.0041

 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: CANDIDO GUIMARÃES RODRIGUES - FIRMA 

INDIVIDUAL, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA CRISTINA JORDÃO

 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: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO RESCINDIDO O CONTRATO 

DE LOCAÇÃO, e consequentemente, CONDENO a requerida ANGELA 

CRISTINA JORDÃO ao pagamento de:1. Aluguéis referentes aos meses de 

Agosto/2011 até Março/2012, no valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais) devidamente atualizado e corrigido pelo INPC a partir da 

data de cada vencimento mensal, e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Além de multa de 10% prevista no parágrafo Primeiro da Cláusula 

3ª.2. IPTU referente aos meses em que o locatário ficou na posse do 

imóvel, nos termos da Cláusula 4ª do contrato.3. Despesas com o reparo 

do Imóvel no importe de R$ 1.940,00 (um mil novecentos e quarenta reais), 

devidamente atualizado e corrigido pelo INPC a partir da data da 

desocupação do imóvel (16/05/2012), e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês. Além de multa de 10% prevista no parágrafo Primeiro da 

Cláusula 3ª.CONDENO ainda a parte 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, §§ 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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827249 Nr: 33132-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA CHAVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Proceda a Secretaria Judicial a devida conferência da juntada de 

documentos realizada nos autos, após, promova-se o impulsionamento 

devido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860491 Nr: 2120-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CLARO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIL CORREA DA SILVA TERENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAVI MARQUES, 

para devolução dos autos nº 2120-22.2014.811.0041, Protocolo 860491, 
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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.: 759184 Nr: 11472-72.2012.811.0041

 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: CANDIDO GUIMARÃES RODRIGUES - FIRMA 

INDIVIDUAL, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA CRISTINA JORDÃO

 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: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 R 1

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Proceda-se a juntada da(s) peça(s) endereçada(s) ao presente feito de 

forma célere.

Após o período correcional, caso necessário, venham-me os autos 

conclusos para apreciação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Impulsiono os autos intimando a parte executada para indicar os dados 

bancários completos para expedição de alvará, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827249 Nr: 33132-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA CHAVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Diante do exposto, enfrentados as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para declarar rescindido 

o contrato celebrado entre as partes e condenar a demandada a restituir à 

autora o valor total de R$ 58.995,00 (cinquenta e oito mil novecentos e 

noventa e cinco reais), correspondentes à aquisição dos kit’s VOIP 

99TELEXFREE, acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 CC e 

219 CPC).Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC.P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que 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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771011 Nr: 24059-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO - 

OAB:MT/10.248, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123/PR, MARILSON 

MENDES RIBEIRO - OAB:16108/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc. Manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

do cálculo de fls. 255/255-verso. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827249 Nr: 33132-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA CHAVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 259/264.

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.: 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:

 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.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035631-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE BUSANELLO (RÉU)

MARCIO BUSANELLO (RÉU)

LURDES BUSANELLO (RÉU)

BENIGNO ALCIDES BUSANELLO (RÉU)

MVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003004-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MEDICAMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

WESLEY LOPES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT0009833S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

NAMIR LUIZ BRENNER (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1015894-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADATI PENA PAVIN (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONINI E BORGES LTDA - EPP (DEPRECADO)

CENTRAL CARGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI (DEPRECADO)

Outros Interessados:

DANIEL PINTO COLEN (TESTEMUNHA)

 

Vistos. Tendo em vista o caráter itinerante, remeta-se a missiva para a 

comarca de Oliveira/MG, para prosseguir no cumprimento do ato, 

conforme requerimento retro. Dê-se ciência ao juízo deprecante, 

procedendo as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034869-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARUAK WANDERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta por ARUAK 

WANDERSON DOS SANTOS, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

S/A. Note-se, que a parte autora afirmou, em síntese na exordial, que os 

documentos inerentes à operação interna do “back office” estão de posse 

da Requerida, ao que necessário seria este Juízo compelir a aludida 

empresa a apresentar os documentos inerentes ao Requerente para fins 

de se dar efetividade aos termos da r. sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a parte 

autora afirmar que os documentos relativos à movimentação dos valores 

investidos encontrem-se em poder da requerida, é certo que a mesma 

deve comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a realização do 

aludido investimento, pois somente terá direito à reparação pleiteada caso 

demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por extratos 

bancários, por títulos de crédito ou demais documentos representantes de 

operações financeiras. Note-se, que atualmente qualquer movimentação 

financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por 

exemplo são facilmente comprováveis através de extratos bancários. 

Nesse sentido, apesar da movimentação ser realizada em sistemas 

internos da requerida, é certo que os valores foram transferidos, em tese, 

de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal prova é possível de ser 

produzida pela própria parte, não podendo o ônus da mesma ser 

transferido a ré. Ante o exposto, determino a emenda à inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, momento em que a parte autora deverá comprovar a 

efetivação, por prova documental, de pagamento(s) a requerida ou a 

terceiro a ela vinculada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Cumpra-se Cuiabá, 1º de dezembro de 2017. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012766-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006108-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA LAVIOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Visto. Claudineia da Silva Laviola, qualificada nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificada, alegando que 

foi vítima de acidente de trânsito em 21-10-2016, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, portanto, requer que a Requerida seja condenada 

ao pagamento equivalente a 40 (quarenta) vezes o maior salário mínimo 

vigente no país, 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. 5003094, 5003097, 5003104, 5003109, 5003117, 

5003119 e 5003127. No ID. 5064959 foi designada audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi deferido o pedido da justiça gratuita. 

A audiência foi realizada, conforme consta no ID. 7365165, entretanto, 

restou infrutífera, e, na própria sessão, foi realizada a perícia médica. A 

Requerida apresentou contestação no ID. 8060627, 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. Aponta preliminarmente, também, que em 

virtude do princípio da causalidade, não poderia ser penalizada com o 

pagamento das custas processuais, já quem em todos os momentos 

buscou evitar a lide, e, por fim, aduz que carecem pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que, no 

caso, seria a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, 

o que configuraria a extinção do feito. 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 pela 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 pela Autora. A Impugnação à Contestação veio no ID. 9227755. 

As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, 

sendo que ambos se manifestaram (IDs. 10607852 e 10710704). É o 

relatório. Decido. A parte Autora ajuizou a presente Ação objetivando a 

condenação da Ré no pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no 

valor equivalente a 40 (quarenta) vezes o maior salário mínimo vigente no 

país, em razão de acidente de trânsito que o acometeu em 21-10-2016. 

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 (ID. 5003119) cópia do requerimento 

administrativo, constando no documento, inclusive, carimbo da Requerida, 

certificando que o referido foi protocolado na via administrativo em 

31-1-2017, 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. Quanto a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, por conta da Autora ter juntado comprovante de residência em 

nome de terceiro não interessado a lide, entendo que esta também não 

deve prosperar, pois, os artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil, estabelecem os requisitos necessários para a propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, in verbis: [...] Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado 

civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

[...] Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma, inclusive, de facilitar o 

acesso à justiça. Ressalta-se que, vige o princípio da boa fé, quanto ao 

endereço de domicílio informado pela parte Requerente, a demonstração 

de comprovante de endereço no nome da Autora caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, portanto, rejeito, também, essa preliminar. Muito 

embora a Requerida tenha arguido como preliminar a impossibilidade de 

sua condenação nas verbas sucumbenciais, com amparo no princípio da 

causalidade, verifico que essa questão não se amolda nas hipóteses 

dispostas no artigo 337, do Código de Processo Civil. 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. 5003117), aliado ao boletim de atendimento (ID. 

5003127), comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

21-10-2016, que lhe ocasionou invalidez permanente. A perícia médica 

judicial, realizada (ID. 7365165), concluiu que a Requerente apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, de leve 

repercussão, avaliada em 25% (vinte 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, 
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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 25% (cinquenta por cento) de 

invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, devendo ser 

calculada sobre o percentual o membro lesado, ou seja, 25% de 50% 

(cinquenta por cento). Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), contudo, a Autora faz jus a 25% desse valor, 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 

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$ 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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010753-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOESTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PEJ n.º 1010753-97.2017 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

19.03.2018, às 08:30 horas, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Cite-se o réu, Incoeste Construções e Empreendimentos 

Ltda. -Epp, no endereço constante no ID 9684871 , e intime-o para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado, para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009822-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PJE n.º 1009822-94.2017 Intime-se a parte requerida para se manifestar 

sobre o documento novo apresentado pelo autor ID 10079976, no prazo 

de quinze dias (art. 437, § 1º, NCPC). Após, volte os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033238-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012050-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)
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PJE n.º 1012050-42.2017 Intime-se a parte autora para se manifestar 

sobre o documento novo apresentado pela requerida ID 9662479, no 

prazo de quinze dias (art. 437, § 1º, NCPC). Após, volte os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031669-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc. ou recolher as custas de distribuição, 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Na oportunidade, 

deverá apresentar as cópias dos contratos questionados. Cumpra-se. 

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031050-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEROLINA MARIANA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

max nascimento de rezende OAB - MT0016826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 16/04/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC, vez que a autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá, 31 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029426-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 16/04/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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, 01 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002016-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE BORGES FERREIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Visto. Pablo Henrique Borges Ferreira, 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 16-4-2016, 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. 4688155, 

4688159, 4688168, 4688172, 4688176, 4688180 e 4688185. No ID. 

4689277 foi designada audiência de conciliação, oportunidade em que foi 

deferido o pedido da justiça gratuita. A audiência foi realizada, conforme 

consta no ID. 6695739, entretanto, restou infrutífera. A Requerida 

apresentou contestação no ID. 7231711, suscitando, preliminarmente, sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que seria a 
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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. 8725736. O laudo pericial veio no ID. 9912784. As 

partes foram intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, 

sendo que ambos se manifestaram (IDs. 10315883 e 10474090). 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 16-4-2016. 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. 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. 4688176), aliado aos documentos hospitalares (ID. 

4688180 e 4688185), comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 16-4-2016, que lhe ocasionou invalidez permanente. A perícia 

médica judicial, realizada (ID. 9912784), concluiu que a Requerente 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo, 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 
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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$ 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005142-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES RAFAEL DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Visto. Moises Rafael da Silva, 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 13-8-2015, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, assim, a Requerida, pela via administrativa, efetuou 

o pagamento da indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), entretanto, aduz que o pagamento 

realizado não corresponde ao realmente devido, eis que teria direito ao 

equivalente a diferença do Seguro DPVAT, já que faria jus a R$ 13.500,00 

(treze mil quinhentos reais), porquanto pugna por este recebimento, 

pleiteia, também, seu ressarcimento a título de despesas médicas, no valor 

de R$ 86.84 (oitenta e seis reais oitenta e quatro centavos). Com a inicial 

vieram os documentos dos IDs. 4932175, 4932182, 4932178, 4932185, 

4932186, 4932191, 4932189, 4932172, 4932170, 4932168, 4932166, 

4932165, 4932161, 4932160, 4932157, 4932156, 4932154, 4932152, 

4932151, 4932150, 4932148, 4932145, 4932143, 4932142 e 4932208. No 

ID. 5063917 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. 

7771456, e, na própria sessão, foi realizada a perícia médica. A 

Contestação veio no ID. 7970552, 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 a necessidade da 

produção de prova pericial, eis que os documentos trazidos pela parte 

Autora não são conclusivos, e, por fim, aponta como devem incidir os 

juros e correção monetária nos valores eventualmente encontrados. A 

Impugnação à Contestação veio no ID. 9620368. As partes foram 

intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, sendo que 

ambos se manifestaram nos IDs. 10297252 e 10390226. 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 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 essas 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), tendo recebido só R$ 4.725,00 9quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Verifica-se que o boletim de ocorrência 

(IDs. 4932175 e 4932182), aliado aos documentos médicos (IDs. 4932154 

e 4932143), demonstram que o Autor foi vítima de acidente de trânsito em 

13-8-2015, que lhe ocasionou invalidez permanente. A perícia médica 

judicial, realizada na audiência de conciliação (ID. 7771456), concluiu que 

o Requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta de 

Membro Inferior Esquerdo, de média 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 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 
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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 50% (cinquenta por cento) de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 70% (setenta por cento). Desse 

modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil 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). Evidencia-se que restou comprovado o 

pagamento administrativo no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais) no ID. 8743237, portanto, resta claro que o débito 

devido foi pago integralmente, não havendo pendências. Posto isso, julgo 

improcedentes os pedidos constantes da inicial, eis que ficou comprovado 

o pagamento integral da indenização devida ao Autor. Condeno o Autor, 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil, mas, por ser beneficiário da 

justiça gratuita, fica isento do pagamento de sua sucumbência pelo prazo 

de 5 (cinco) anos, sendo que, findado o prazo, é incumbida a parte 

contrária comprovar que a insuficiência de recursos do referido deixou de 

existir, conforme disposto no § 3º, do art. 98, do CPC. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1152885 Nr: 33060-96.2016.811.0041

 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: MÁRCIA FREIRE DA SILVA OLIVEIRA, OLINDEVAL 

SOARES DOS SANTOS, SÉRGIO LUIS BIRCK, SOLANGE MARIA TEIXEIRA 

PEDROSO BICUDO PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PINHEIRO ESPOSITO, ROGÉRIO 

SILVEIRA, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, JOSÉ JOÃO VITALINO COELHO - OAB:18440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO 

- OAB:4.813/MT, OCIMAR CARNEIRO CAMPOS - OAB:3954-TO, 

ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO 

DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818988 Nr: 25283-65.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE DJALMA ADÃO DA SILVA, AMDS, 

DEUSAQUELI MARIA DA SILVA, FHPDS, FRANCISCA DE ASSIS SILVA, 

JACKELINE PONCE DE BRITO, EDINALVA DE ASSIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO - OAB:9140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Nos mesmos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Edinalda de Assis Silva, 

representada por Francisca de Assis Silva, contra a ré Caribus 

Transportes e Serviços Ltda.Condeno a referida coautora ao pagamento 

de 1/3 das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento 

no artigo 85, § 2º c/c § 6º, do Código de Processo Civil/15, entretanto, fica 

a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 306077 Nr: 15734-41.2007.811.0041

 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: TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS DINÂMICO 

EXPRESS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ RICARDO NUNES, LUIZ CARLOS 

NUNES, ODETE DE SOUZA NUNES, CRISTIN A FERNANDES VEIGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Transportes Rodoviário 

de Cargas Express Ltda., em desfavor de Luiz Carlos Nunes, Odete de 

Souza Nunes e André Ricardo Nunes, para condenar os Requeridos ao 

pagamento de R$ 25.216,90 (vinte e cinco mil duzentos e dezesseis reais 

e noventa centavos), a título de dano material, que deverá ser corrigido 

pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do 

evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ, 14/04/2007).Condeno a parte ré 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro em 10%, sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391025 Nr: 26829-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CLÓVIS PASA, PATRICIA REGINA 

BARBOSA PASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA BARRETO HIDALGO - 

OAB:12897

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Senteça promovida por Edgar Clovis Pasa e 

Patrícia Regina Barbosa Pasa em desfavor de Hospital Amecor LTDA, em 

que as partes noticiaram às fls. 309/314 do autos 418471 apenso, que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção cumprimento.
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HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de senteça, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Novo Código 

de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418471 Nr: 5294-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CLÓVIS PASA, PATRICIA REGINA 

BARBOSA PASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

Hospital Amecor LTDA em desfavor de Edgar Clovis Pasa e Patrícia Regina 

Barbosa Pasa.

As partes noticiaram à fls. 309/314 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a 

execução, com fulcro no artigo 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código 

de Processo Civil, do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874661 Nr: 13162-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONE HENRIQUE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Tolentino de 

Barros - OAB:7.600/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 ao autor pelos prejuízos de ordem moral 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 

1% ao mês, a partir da citação.2)Condenar as rés a indenizarem ao autor 

pelos prejuízos de ordem material, a título de lucros cessantes, 

equivalentes ao valor do aluguel mensal do imóvel adquirido compatível 

com a média praticada no mercado a época do evento, a ser apurado na 

fase de liquidação de sentença por arbitramento, desde fevereiro/2013 até 

o recebimento da unidade, ocorrida em setembro/2013. Como o autor 

descaiu da parte mínima dos pedidos, condeno as requeridas 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, 30 de janeiro de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345125 Nr: 15417-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C. GODOI 

MELLO - OAB:10050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI, para devolução dos autos nº 15417-09.2008.811.0041, Protocolo 

345125, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037890-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA, WANIA REGINA PINHEIRO DA 

SILVA RÉU: CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL Vistos. Diante 

do reiterado pedido de apreciação da tutela de urgência, passo a analisar 

a questão. Wania Regina Pinheiro da Silva e Aline Pinheiro Basílio Silva 

ajuizaram a presente Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer com Pedido 

de Tutela de Urgência em desfavor de Condomínio Florais Cuiabá 

Residencial, alegando que residem no local e possuem um cachorro da 

raça labrador, que atende pelo nome de Gregory. Relatam, ainda, que no 

dia 07/12/2017 ao abrirem o portão da residência o animal escapou e pulou 

em cima de uma criança que, ao avistá-lo, saiu correndo, e, com isso, a 

machucou com alguns arranhões e um pequeno corte. Narram que foi 

realizada uma reunião de conciliação, mas os membros da comissão e 

todos os presentes requereram a remoção do animal do condomínio e por 

não concordarem com a punição, requerem a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a entrada e permanência do animal na 

residência das autoras, bem como nas dependências comuns do 

condomínio. É o breve relato. DECIDO. De início, cumpre 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 Código 

de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se pelas diversas 

declarações colacionadas no processo, tanto de moradores quanto de 

prestadores de serviços, que o animal realmente não apresenta qualquer 

sinal de ameaça/agressividade. Além disso, extrai-se da ata de audiência 

realizada pelo Condomínio requerido que não houve exposição clara e 

objetiva de que se trata de agressão/ataque com reincidência ou 
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habitualidade do cachorro das autoras. Destarte, a punição imposta ao 

animal doméstico das requerentes, a primeira vista e nesta fase de 

cognição sumária, vai de encontro com o regulamento interno do próprio 

Condomínio requerido, verbis: Art. 25° - É expressamente proibida a 

criação e entrada no condomínio de cães do porte e das raças ferozes e 

agressivas a seguir elencadas, sejam puros ou mestiços, 

independentemente de avaliação comportamental do animal: (Multa “F” – 

Após advertência prévia). 1) Dogo Argentino; 2) American Pit Bull Terrier; 

3) Staffordshire Terrier Americano; 4) Fila Brasileiro 5) Bull Terrier; 6) Bull 

Terrier Miniatura; 7) Mastin Napolitano; 8) Rottweiller; 9) Dobermann. 

Parágrafo Primeiro – Mesmo que o cão não pertença a qualquer das raças 

elencadas neste artigo, mas havendo provas de que o cão represente 

ameaça e perigo, tenha índole de fera e coloque em risco a integridade 

dos condôminos ou demais pessoas, e, havendo ainda reincidência em 

agressão ou sua comprovada habitualidade; o condômino proprietário 

deverá afastar o animal do condomínio. Caso necessário, o condômino 

que se sentir prejudicado ou o condomínio poderão tomar as medidas 

legais cabíveis para interromper uma situação de perigo causada pelo 

comportamento do animal. Destaca-se, ainda que foram realizadas duas 

avaliações, uma por adestrador profissional e outra por médico veterinário 

(ID 11178603), sendo que em ambos laudos restou atestado que “o cão 

não apresentou nenhum sinal de agressividade e ainda demonstrou ótima 

capacidade social com humanos e cães, ficando assim classificado como 

adequado para o convívio” (adestrador profissional de cães) e que 

“apresentou-se sociável com pessoas, com outros cães e crianças ao 

qual foi exposto” (médico veterinário). Da mesma forma, vizinhos das 

requerentes declararam que já tiveram contato com o cachorro, bem como 

que frequentam a residência das autoras e não observaram qualquer 

atitude agressiva do animal, principalmente com crianças. Portanto, é 

notória a urgência do pedido, vez que o animal foi retirado do conforto e 

convívio com a família, situação que certamente vem causando severo 

abalo, tanto no animal, quanto na família, vez que não é novidade que os 

animais domésticos assumem a função de um membro familiar e, muitas 

vezes, inclusive, como filho de casais que não possam usufruir da 

maternidade e da paternidade. Todavia, considerando que se trata de 

ação de conhecimento em sua fase inicial, em que a decisão está sendo 

proferida “inaudita altera pars”, entendo por razoável manter o convívio da 

família com o cachorro Gregory, estritamente no âmbito da residência das 

autoras. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para autorizar 

a entrada do cachorro Gregory (labrador) no Condomínio Florais Cuiabá 

Residencial, que deverá se dar por meio de veículo automotor com as 

janelas fechadas, até a residência das autoras, as quais deverão zelar 

para que o animal não frequente a área comum do residencial, exceto se 

estiver utilizando equipamento de proteção (focinheira), sob pena de 

revogação da presente decisão. Consigno, para tanto, que a entrada e 

saída do animal do Condomínio Florais Cuiabá Residencial para passeios 

externos (necessário a qualquer cão) está autorizada a qualquer tempo e 

deverá ocorrer somente por meio de veículo automotor e com as janelas 

fechadas. Mantenho a audiência outrora designada. INTIMEM-SE as 

partes, se necessário, pelo plantão judiciário, servindo a cópia da 

presente decisão como mandado. Cumpra-se imediatamente. Cuiabá, 19 

de dezembro de 2017. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito em 

Substituição Legal [1] [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013486-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: SUELLEN CRISTINA ALVES FRANCA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. SUELLEN CRISTINA ALVES 

FRANCA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia De 

Seguros, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 31.08.2016, 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$ 11.137,50 (onze mil, 

cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 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 e a falta do 

interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa. No mérito, improcedência do pedido de complementação da 

indenização, pagamento da cobertura em sede administrativa, 

responsabilidade pela prova pericial, 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$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima 

em 31.08.2016. 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 do 

pagamento da cobertura em sede administrativa, esta alegação não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado, 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 
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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 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). 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 31.08.2016. 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 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 Suellen Cristina Alves França apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta na mão esquerda de média repercussão, 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 na mão esquerda 

de média repercussão, 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 quatro centos 

e cinquenta reais ), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$4.725,00 (quatro mil sete centos e vinte e cinco reais ). Assim, estando 

demonstrado o valor indenizatório proporcional à extensão da lesão, e 

tendo sido efetuado pagamento na esfera administrativa, conforme 

comprovante de depósito (ID. 6750656), de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois e cinquenta centavos), a parte autora faz jus ao 

remanescente de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois 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, 01 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016098-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: FABIO OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. Fábio Oliveira Da Silva, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) Por 

Invalidez em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

11.01.2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no valor de R$ 7.500,00 (sete 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 

para o requerimento administrativo, bem como a falta do interesse de agir 

pela ausência do pedido administrativo prévio. No mérito, ausência de 

comprovação do pagamento do seguro obrigatório, da imprescindibilidade 

de produção de prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

eventual condenação, 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$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido 

vítima em 11.01.2017. 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 às alegações de pendência 

da entrega de documentos no procedimento administrativo e ausência de 

interesse de agir, em razão da falta do pedido administrativo, 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) 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 11.01.2017. 

Quanto ao argumento de que a requerente não estava coberta pelo 

Seguro Obrigatório (DPVAT) à época do sinistro, vez que, na condição de 

proprietária do veículo automotor, não havia pago o prêmio referente ao 

exercício na data em que ocorreu o acidente automobilístico, tal alegação 

não prospera, o entendimento pacífico é que a inadimplência com relação 

ao prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de 

indenizar o indivíduo: Súmula 257 – 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”. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. 

SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA 

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "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". Verbete n. 257 da Súmula do 

STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo 

ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 

8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. 

O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da 

indenização. Recurso conhecido e provido. (REsp 621.962/RJ, Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, 

DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SÚMULA 257 DO STJ - VÍTIMA 

INADIMPLENTE PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - O 

PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO É REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1) O pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório não é condição para que seja concedido o 

valor indenizatório, ainda que o beneficiário (vítima do acidente) 

inadimplente seja proprietário de veículo automotor. 2) A Súmula 257, do 

STJ, pacificou o entendimento que a Seguradora não pode se eximir de 

pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do 

seguro. 3) Não é necessário manifestação acerca de artigos da 

Constituição e de lei citados, se tais dispositivos não foram atacados no 

bojo do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. 4) Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-MS - APL: 08142942620148120001 MS 

0814294-26.2014.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de 

Julgamento: 19/07/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2016) 

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 
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Almeida Perri – 11.01.2011) A perícia médica judicial realizada concluiu 

que Gino Pereira de Souza apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior 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 membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo70% 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, 01 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003510-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA ROQUE MELHADO (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: 1003510-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: TELMA ROQUE MELHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. Telma Roque Melhado, 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 

02.10.2016 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 

alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação 

na esfera administrativa, 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 02.10.2016. 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 
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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 

02.10.2016. 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 da estrutura crânio Facial de residual 

repercussão avaliada em 10%, 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 10% de invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. 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$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta 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 
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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, 01 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020591-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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: 1020591-98.2016.8.11.0041 

AUTOR: ADRIANO DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. Adriano Da Silva Santos, 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 10.09.2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

valor indenizável proporcional a lesão permanente resultante ao autor 

referente ao seguro obrigatório, de 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. O requerido apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, flagrante inépcia da inicial, 

falta de interesse de agir em razão falta de pedido administrativo anterior, 

bem como ausência do laudo do IML descumprindo art. 5º, § 5º da Lei 

6.194/74. No mérito, a ré alega a imprescindibilidade de produção de prova 

pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em eventual condenação, 

manifestação do laudo pericial, bem como quanto os 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, em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 10.09.2016. 

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). 

Com relação a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, por conta do Autor não ter 

juntado seu comprovante de residência e CPF, entendo que também não 

deve prosperar, pois, os artigo 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil, estabelecem os requisitos necessários para a propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, in verbis: [...] Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado 

civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

[...] Verifica-se como requisito 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, o mesmo entendimento se estende ao CPF. Ressalta-se que, vide o 

princípio da boa fé, quanto ao endereço de domicílio e CPF informado pela 

parte Requerente, a demonstração de comprovante caracteriza excesso 

de formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida, portanto, rejeita, também, essa 

preliminar. Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “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 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 a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 10.09.2016. 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 que 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 
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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) A perícia médica judicial 

realizada concluiu que Adriano da Silva Santos apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior 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 

membro superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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$ 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, 01 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015221-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCILIA SOCORRO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015221-41.2016.8.11.0041 

AUTOR: DERCILIA SOCORRO DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. Dercilia Socorro Dias, qualificada 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 16.02.2016, 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 de 

1,0% ao mês, 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 da alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, 

inexistência do requerimento administrativo, falta de interesse de agir pela 

necessidade de pedido administrativo prévio, bem como princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral. No mérito alega a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência juntado, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o valor e limite da 

indenização, quanto o pagamento devendo ser proporcional a lesão, 

inaplicabilidade da Teoria de Inversão do Ônus da Prova, da necessidade 

de prova pericial, bem como quanto aos juros correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. 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 16.02.2016. 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 
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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 às alegações de ausência de pedido administrativo perante a Porto 

Seguro e falta de interesse processual pela ausência deste pedido, 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, pelo que afasto 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 

r e c u r s o . ”  ( T J - S P  -  A P L :  4 0 0 1 5 1 9 5 1 2 0 1 3 8 2 6 0 5 6 2  S P 

4001519-51.2013.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de 

Julgamento: 13/06/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/06/2016) Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência, aliado ao documento hospitalar, comprovam que a autora foi 

vítima de acidente de trânsito em 16.02.2016. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que Dercilia Socorro Dias da Silva apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da Estrutura Crânio Facial 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 

estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

6.750,00 ( seis mil setecentos e cinquenta reais). Com relação aos juros 

de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a 

Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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 
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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$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta 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. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017538-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: RAFAELA MIKAELY DOS SANTOS BORGES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. Rafaela Mikaely 

Dos Santos Borges, 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 03.06.2016, 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 alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, bem como ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro na via administrativa, a falta do 

interesse de agir pela ausência de pedido administrativo prévio e 

questiona a ausência do laudo do IML descumprindo o art. 5º, § 5º da Lei 

6194/74. No mérito alega, imprescindibilidade de produção da prova 

pericial, discorre quanto ao valor indenizatório, existência de regra 

específica sobre a matéria, 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 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 03.06.2016. 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). Ressalta-se ainda, quanto à alegação 

de ausência de pedido administrativo e sua pendência administrativa, 

estas alegações não prosperam, em razão do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida. 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 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 a boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

03.06.2016. A 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”. A perícia médica judicial realizada concluiu que Rafaela Mikaely 

Dos Santos Borges apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito de intensa repercussão avaliada em 75%, 

invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de media 

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, 
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observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%, e 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: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% 

desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor 

faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 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 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$8.775,00 (oito mil setecentos e 

setenta 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. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000514-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEAN LUCAS DIAS CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. JEAN LUCAS DIAS CORREA, 

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 12/08/2016, 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 

do valor indenizável proporcional a lesão permanente resultante ao autor, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo a parte ré 

alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, falta do interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo, bem como ausência de documentos essenciais ao 

processamento da demanda, como os dados do veículo. No mérito, 

ausência de nexo de causalidade entre a invalidez e o acidente 

automobilístico noticiado, ausência de provas quanto a invalidez 

permanente da parte postulante, discorre quanto ao valor indenizatório, 

responsabilidade pela prova pericial, 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 12/08/2016. 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 a alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

pedido administrativo prévio, esta alegação não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 
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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 à alegação de ausência de documentos essenciais ao 

processamento da demanda, como os dados do veículo, 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 a boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 12/08/2016. 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 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 Jean Lucas Dias Correa apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do Membro Inferior Esquerdo 75% permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do Membro 

Inferior Esquerdo 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, 01 fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000764-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAUL MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR CHAVES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização 

ajuizada por Izaul Moraes de Souza em desfavor de Leonir Chaves. As 

partes formularam acordo conforme ID 9235827, requerendo a 

homologação e extinção do processo. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID 9235827, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, do Código de 

Processo Civil. Condeno as partes, solidariamente ao pagamento de 

custas e honorários de seus respectivos advogados. Transitado em 

julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 
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2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000764-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAUL MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR CHAVES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização 

ajuizada por Izaul Moraes de Souza em desfavor de Leonir Chaves. As 

partes formularam acordo conforme ID 9235827, requerendo a 

homologação e extinção do processo. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID 9235827, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, do Código de 

Processo Civil. Condeno as partes, solidariamente ao pagamento de 

custas e honorários de seus respectivos advogados. Transitado em 

julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 

2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1031107-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES VICENTE DAS NEVES KISCHELEVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S S DE SOUZA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031107-46.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de ID nº 11006487 e determino que a intimação/citação da 

parte requerida seja realizada por AR. Redesigno audiência de conciliação 

para o dia 16/04/2018, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. No mais, mantenho integralmente a 

decisão de ID nº 10844886. 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. Cuiabá/MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOLINA SOTO DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 1000668-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FABIO MOLINA SOTO DE SOUZA LOPES , em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa 

de conciliação, para o dia 26/04/2018, às 09:00 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARRUDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000752-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALESSANDRO DE ARRUDA SANTOS , em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

26/042018, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001622-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE PINHO VIANA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001622-64.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALEX DE PINHO VIANA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

26/04/2018, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001625-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS IZAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001625-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JEREMIAS IZAEL DE OLIVEIRA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

26/04/2018, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001659-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MIOTTI FONCECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001659-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CARLOS ROBERTO MIOTTI FONCECA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 26/04/2018, às 10:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000625-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERSON SALES ARRUDA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000625-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), são requisitos da 

petição inicial: Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; 

II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 
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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; III – os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com suas especificações; V – o valor da causa; VI – 

as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. Assim, analisando detidamente a inicial, 

verifica-se a ausência do endereço eletrônico, devendo o autor 

adequá-las às normas em vigor no prazo 15 (quinze) dias. Todavia, 

levando-se em consideração o elevado número de processos de 

cobrança de DPVAT que são distribuídos, desde já, designo a audiência 

de tentativa de conciliação, para o dia o dia 26/04/2018, às 10:15 horas a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e 

intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000706-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORSINO DA SILVA JUNIOR (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000706-30.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOAO CARLOS CORSINO DA SILVA JUNIOR , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 26/04/2018, às 10:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. A. D. C. (AUTOR)

LUCIANO FERREIRA DA CUNHA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000748-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUIZ FERNANDO AGUIAR CUNHA menor impúbere neste ato 

representado por seu genitor LUCIANO FERREIRA DA CUNHA , em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 24/06/2018, às 10:45 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000760-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PINHEIRO 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000760-93.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PAULO PINHEIRO DOS SANTOS , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

26/04/2018, às 11:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 
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revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000824-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANDRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000824-06.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDUARDO SANDRI , em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 26/04/2018, às 11:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002059-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA COSTA RIBEIRO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002059-08.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WENDER DA COSTA RIBEIRO , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

26/04/2018, às 11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992127 Nr: 19495-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/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 exequente para 

dar andamento ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1241107 Nr: 18429-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DA CRUZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSIENE ALVES DA SILVA LUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de proceder à intimação da parte requerente para trazer aos 

autos o endereço completo do executado viabilisando sua intimação.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957296 Nr: 3715-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, PATRICIA 

FERREIRA BORBON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 
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OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

cumprimento a decisão de fls 157, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito da avaliação, requerendo o que entenderem de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965464 Nr: 7138-87.2015.811.0041

 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: JOAQUIM SOUTO GOMES DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, BAHIANA 

DISTRIBBUIDORA DE GAS LTDA, SUPERBID - MAISATIVO 

INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Moysés Sodré 

Santoro - OAB:148.948-SP, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, Pedro Maurílio Sella - OAB:39582-SP

 Vistos, etc.(..._)Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como 

ponto controvertido, a comprovação do direito da parte autora e a 

responsabilidade das requeridas, a ilegalidade na conduta das requeridas, 

a existência de dano e sua extensão, e o nexo causal entre o dano e a 

conduta das requeridas. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em 

concreto.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061207 Nr: 51523-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA DAYANE DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para tomar 

ciencia da data designada para realização de perícia no consultório do Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, fone 2127-8022/ 99631-9747 na rua 24 

de outubro, 827, galeria 24 de outubro, sala 8, bairro popular, Cuiabá MT 

para o dia 26/02/2018 a partir das 10h30, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento no local, munido de toda documentação 

medico hospitar que versa sobre os problemas de joelho, tanto anteriores 

ao acidente narrado no processo quanto médicos após o acidente. A 

perícia médica somente poderá ser acompanhada por médico assistente 

nomeado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094306 Nr: 8132-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA, ROSANGELA 

FATIMA RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIARIAS 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME, SIRLEI RODRIGUES 

PEREIRA, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, 

LURDES MACHADO DANTAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18002-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811, RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO - OAB:16872/E

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução 

para o dia 22/08/2018 às 16:00 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.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973136 Nr: 10765-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 74, determino a intimação pessoal via 

Oficia de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983716 Nr: 15690-41.2015.811.0041

 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: BALBINA APARECIDA DE SOUSA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 267/272, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991795 Nr: 19338-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK ANDERSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, 

LUANA A. F. NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1022049 Nr: 32938-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARMÁCIAS S. BARBOSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DO CARMO, NELY 

ARANTES DO CARMO, CLEVERSON ARANTES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Edson Pacheco de 

Rezende - OAB/MT 3.244 - OAB:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do pedido de fls. 269, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1024445 Nr: 34064-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLE BRUNO RODRIGUES, SCHIRLE BRUNO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANADIR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL GOMES CRUZ - 

OAB:18237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.234

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Nicole Bruno Rodrigues e Schile 

Bruno Lopes em desfavor de Janadir Alves de Souza.

As partes formularam acordo em audiência, em 15/02/2017, tendo a parte 

autora acostado os termos de seu cumprimento às fls. 298/317, 

solicitando a dilação de prazo por mais 60 dias para os últimos 

cumprimentos.

Considerando o decurso de prazo, intime-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostem aos autos os comprovantes conforme 

determinado em audiência.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

decisão.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1030127 Nr: 36831-19.2015.811.0041

 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: NELY ARANTES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA BARBOSAS LTDA - EPP, MARILDA 

RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/MT, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19.201/O, VANIA REGINA MELO FORT - OAB:4378

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do pedido de fls. 426/425, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051264 Nr: 47055-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANADIR ALVES DE SOUZA, MAURA FERNANDES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLE BRUNO RODRIGUERS, SCHIRLEE 

BRUNO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.234, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL GOMES CRUZ - 

OAB:18237

 Vistos, etc.

Janadir Alves de Souza e Maura Fernandes de Souza apresentaram 

impugnação à gratuidade de justiça concedida a Nicole Bruno Rodrigues e 

Schirlee Bruno Lopes nos autos da ação ordinária nº. 

34064-08.2015.811.0041 (cód. 1024445), alegando que a parte impugnada 

não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pleiteando por 

sua revogação.

Intimada, a parte impugnada apresentou manifestação à fls. 27/30, 

pleiteando pela manutenção do benefício da assistência judiciária.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Pois bem, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, 

aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Para a revogação dos benefícios da assistência judiciária a parte contrária 

deve provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos 

essenciais à sua concessão, qual seja; que o beneficiário não mais 

ostenta a qualidade de necessitado.

Evidente, portanto, que o impugnante não se desincumbiu de seu ônus 

probatório – art. 373, inc. I, do CPC, não sendo suficientes meras 

alegações para embasar a tese jurídica sustentada.

A alegação de ter um imóvel residencial, um automóvel popular do ano de 

2011, média de rendimento mensal de 1.200,00, não demonstram 

condições em arcar com as custas processuais em detrimento de seu 

sustento.

Isto posto JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revogação da concessão 

dos benefícios de assistência judiciária concedida a Nicole Bruno 

Rodrigues e Schirlee Bruno Lopes nos autos da ação ordinária nº. 

34064-08.2015.811.0041 (cód. 1024445), em trâmite perante esta 11a 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

 Certifique–se o desfecho nos autos principais.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088149 Nr: 5283-39.2016.811.0041

 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: SARA KAROLINE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 129, 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.

 Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se requerendo o que entender de direito.

 Decorrido o prazo certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 980774 Nr: 14459-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVONE ELBA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEIXEIRA CARVALHO, JURACI PANDIN 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ S. DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO 

- OAB:6203/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Perdas e Danos c/c 

Permanencia da autora na posse dos imóveis ajuizada por Divone Elba 

Souza em face de José Teixeira Carvalho e Juraci Pandin Carvalho.

Considerando o teor do acordo homologado, e a noticia de dois 

pagamentos efetuados a autora, INDEFIRO o pedido de fls. 218/232, 

determinando a desocupação imediata da autora do imóvel, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer em multa pelo 

descumprimento.

 Em relação ao aditamento do acordo, REVOGO a decisão de fls. 210/211, 

uma vez que não houve anuência de ambas as partes, tendo se 

contraposto a parte requerida às fls. 233/234.

Decorrido o prazo da desocupação voluntária, voltem-me conclusos para 

análise do pedido de fls. 235/238.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999750 Nr: 23354-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MACIEL GAMA LOPES, ALENY MARTINS 

FERREIRA, RICARDO MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE 

VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Assis Pinheiro - 

OAB:108.900

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Considerando que, compete ao Tribunal o conhecimento e rejeição dos 

recursos de apelação e dada a propositura de Recurso de Apelação às 

fls. 174/181, intime-se a parte apelada para apresentar as contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1010, § 1º do Código de 

Processual Civil.

Decorrido o prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, proceda-se à 

imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, conforme art. 

1010, § 3º do Código de Processual Civil, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1092806 Nr: 7413-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES BUGARI

 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

 Em cumprimento à sentença de fls. 106/110, intimo a parte requerida para 

manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como apresentar 

a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008268-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY DOS SANTOS MAGALHAES (AUTOR)

ELCIO TADEU FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (RÉU)

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 

100828-27.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Consignação 

em Pagamento e Reparação por Danos Morais ajuizada por Elcio Tadeu 

Ferreira de Magalhães e Lucy dos Santos Magalhães em desfavor de Pax 

Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda., com pedido de autorização no 

valor de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais), referentes às 

parcelas dos meses de agosto a dezembro do ano de 2016, bem como 

com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão 

da rescisão do contrato nº 39276, mediante a consignação e, 

alternativamente, que seja concedida a tutela de evidência, para que seja 

determinada a suspensão da rescisão contratual. Consta na inicial que na 

data de 17 de abril de 2001, contratou junto à requerida o plano de 

serviços póstumos (contrato 39276), sendo o primeiro autor portador de 

epilepsia, fazendo uso de diversos medicamentos controlados, e a 

segunda autora foi diagnosticada com câncer, sendo submetida a 

tratamento quimioterápico. Aduz que apesar de arcar com os valores das 

mensalidades por mais de 15 (quinze) anos, deixou de efetuar o 

pagamento das mensalidades correspondentes aos meses de agosto a 

dezembro do ano de 2016. Relata que a requerida encaminhou notificação 

extrajudicial, relatando que o débito deveria ser pago até a data de 06 de 

fevereiro de 2017, sob pena de rescisão automática do contrato. 

Acrescenta que compareceu na sede da requerida na data de 01 de 

fevereiro de 2017, a fim de negociar os valores inadimplidos, todavia, a 

requerida pugnou pelo pagamento a vista, sendo que a autora informou a 

possiblidade de pagamento tão somente em 03 (três) parcelas. Informa 

que o débito era de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais), sendo 

que ofertou o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), o que não foi 

aceito pela requerida. Afirma que tentou inúmeras vezes pela negociação 

do débito junto a requerida, entregando para a gerência da mesma uma 

declaração pugnando pelo não cancelamento dos serviços póstumos, 

todavia, não houve negociação. Em razão dos fatos, pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para a autorização da consignação em 

pagamento do valor cobrado pela requerida, determinando a suspensão 

da rescisão do contrato nº 39276 e, alternativamente, a concessão de 

tutela de evidência para que seja determinada a suspensão da rescisão 

contratual. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acolho a emenda de 

nº 6060451 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 
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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 autora que deixou de realizar os pagamentos 

referentes às mensalidades do plano de serviços póstumos (contrato 

39276), tendo sido notificada pela requerida para a realização do 

pagamento integral sob pena de rescisão imediata do contrato. Aduz que 

não possuía o valor integral solicitado pela requerida, motivo pelo qual 

propôs uma renegociação, o que não foi aceito. Em razão dos fatos, 

pugna para que seja autorizada a consignação do valor de R$ 274,00 

(duzentos e setenta e quatro reais), referentes às parcelas dos meses de 

agosto a dezembro do ano de 2016, bem como com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a suspensão da rescisão do contrato 

nº 39276, mediante a consignação e, alternativamente, que seja concedida 

a tutela de evidência, para que seja determinada a suspensão da rescisão 

contratual. Em sede de cognição sumária, não é possível compelir a 

requerida ao atendimento dos pedidos da parte autora, haja vista que, 

nesse momento processual não restam demonstrados os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. Os documentos acostados aos autos 

não são suficientes para indicar a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a ausência 

dos documentos necessários para a comprovação da conduta ilegal da 

parte requerida. A parte autora admite que ficou inadimplente com as 

parcelas da prestação de serviço do mês de agosto a dezembro do ano 

de 2016, tendo a parte requerida ofertado prazo para a regularização dos 

valores, o que não foi cumprido. Assim, nesse momento processual não 

se verifica a conduta ilegal da requerida, uma vez que a mesma possui a 

liberalidade, por meio de disposição contratual, de rescindir o contrato em 

razão da inadimplência, não possuindo a obrigação de aceitar possíveis 

contra propostas oferecidas pelos contratantes. Dessa forma, em que 

pese os documentos acostados aos autos, estes não se mostram 

suficientes à concessão da antecipação dos efeitos da tutela almejada, 

sendo necessária a dilação probatória para o aferimento da probabilidade 

do direito, razão pela qual INDEFIRO a tutela antecipada. Designo audiência 

de conciliação para o dia 05/09/2017, às 12:00 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. 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, 15 de 

maio de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009527-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

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 

1009527-57.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Luiza 

Ferreira em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico 

com pedido de antecipação de tutela para que a requerida seja compelida 

a realizar/custear o procedimento cirúrgico de “Blefarocalásia”, conforme 

prescrição médica. Consta na inicial que a autora é beneficiária do plano 

de saúde ofertado pela requerida, necessitando realizar uma cirurgia 

oftalmológica para a retirada de catarata. Aduz que houve prescrição 

médica de que para a realização da cirurgia de catarata, deveria ser feito 

anteriormente o procedimento de retirada da pele na pálpebra, para a 

obtenção de um melhor prognóstico. Relata que ao tentar realizar a 

solicitação da cirurgia, o ato não foi possível, tendo em vista que a 

requerida excluiu o procedimento do seu rol de cobertura. Acrescenta que 

foi cobrado o valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) para a 

realização do procedimento cirúrgico pela modalidade particular, todavia, a 

autora não dispõe dos recursos necessários para o pagamento, devendo 

o tratamento ser coberto pelo plano de saúde. Em razão dos fatos, pugna 

a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida autorize/custeie o procedimento cirúrgico 

necessário e prescrito. Vieram os autos conclusos. Fundamento: DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária à parte autora. 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 
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probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o portador de 

moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação intentada, 

sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para que lhe 

seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, 

com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. Aplicável ao caso 

as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 

51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à 

saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Os contratos 

de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica 

relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que 

determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. No caso em tela, a negativa do 

custeio/fornecimento por parte da demandada abriga-se na exclusão do 

procedimento de seu rol de cobertura. Na presente, não há que se falar 

em negativa do procedimento em razão da exclusão do mesmo do rol de 

cobertura do plano de saúde requerido, uma vez que o mecanismo 

encontra-se previsto no rol da ANS, bem como esclarecendo a questão da 

urgência na realização do procedimento cirúrgico para a melhora na saúde 

da paciente, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e 

emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de 

forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo 

disciplinada pelo CDC. Não obstante a previsão de limitação, prevalece o 

disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento 

obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, 

como tal definidos, os que implicar em risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico 

assistente” A avaliação médica colacionada aos autos explicita a urgência 

na realização do procedimento, uma vez que a mesma é portadora de 

blefarocálase, sendo diminuído o seu alcance visual, sendo a cirurgia um 

procedimento preparatório, tendo em vista que a autora é portadora de 

catarata, e a cirurgia demandará um melhor prognóstico para o tratamento. 

Portanto, sendo a demandante usuária do plano de saúde e estando em 

dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar 

em negativa do fornecimento do tratamento. Ademais, a antecipação dos 

efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se 

eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela 

pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize/custeie o 

procedimento cirúrgico de “blefarocalásia – código 3030110”, e as 

despesas médicas e hospitalares inerentes ao procedimento, conforme a 

prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 

297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o 

dia 01/08/2017, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC, caso necessário. Autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de março de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010254-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. F. (AUTOR)

FABIANE DAMKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (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 

1010254-16.2017.811.0041 Vistos, etc. Considerando as manifestações 

da requerida no ID nº 1002445 e 10042518, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

setembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006008-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SALVATERRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

1 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A)

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019577-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1019577-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: F. N. DOS S. MARTINEZ - ME Vistos etc... 

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. 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. 

Após o cumprimento da determinação retro, proceda-se como abaixo 

segue. Trata-se de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n° 10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, do 

veículo VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, Placa: QBP-7296. Ante a juntada 

dos documentos necessários, DEFIRO o pleito da parte autora. Desta feita, 

expeça-se mandado de busca e apreensão ao endereço: Avenida Beira 

Rio, N° 3392, Bairro Jardim Europa, nesta capital. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Número: 1029447-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSY ANDREIA SANTES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

1 de fevereiro de 2018. Intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos de id. 11060095, 

11060110, 11060111, todos datados de 08.12.2017. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

DEIVISON FIGUEIREDO PINTEL Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1004778 Nr: 25456-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTEVAM DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.63/66, a autora apelou às fls.83/90, com 

contrarrazões às fls.92/99.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934393 Nr: 51646-55.2014.811.0041

 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): SCRAFRIOS TRANSPORTES LTDA ME, LUIZ 

SCAFFI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO NERES DA 

CUNHA - OAB:2669/MT, WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 Vistos etc.

Apesar de devidamente citado (fls.201) Luiz Scaffi Neto não apresentou 

contestação. A pessoa jurídica contestou às fls.206/213, sem juntar sua 

razão social, de forma a demonstrar poderes por quem emitiu a 

procuração de fls.214, bem como, requereu justiça gratuita às fls.207, 

sem comprovar a situação financeira a demonstrar sua incapacidade. 

Assim, concedo o prazo de 15 dias para regularização, sob pena de 

decretação da revelia desta.

 No mais, pretende o autor o recebimento de R$ 114.904,66, quanto ao 

débito em aberto assumido por meio do Contrato de Abertura de Crédito – 

BB Giro Empresa Flex n. 296.306.422 firmado entre as partes aos 

28/12/2012, cuja cópia encontra-se encartada às fls. 54/67, datado de 

28/12/2012, acompanhado da “Proposta de Utilização de Crédito – BB Giro 

Empresa Flex”, de fls. 122/126, de 30/04/2013 no valor de R$ 5.249,97; de 

fls. 114/117, de 05/12/2013 no valor de R$ 2.226,92; de fls. 128/131, de 

28/12/2012 no valor de R$ 105.000,00; de fls. 118/121, de 02/04/2014 no 

valor de R$ 2.418,04, tratando os documentos seguintes (fls. 132/149) de 

cópias dos documentos já elencados.

Considerando que nos extratos de conta corrente de fls. 76/112 exibidos 

nos autos constam apenas o período de 28/06/2013 a 31/03/2014, sem 

continuidade, não havendo a data de exibição de nenhum dos períodos 

acima elencados, tampouco quanto ao início da relação contratual 

(28/12/2012), faculto ao autor o prazo de 30 dias para exibição de extrato 

da conta corrente quanto ao período, apontando de forma minuciosa a 

data de liberação de cada crédito objeto de cobrança nesta ação.

Com estes documentos nos autos, intime-se a parte ré para manifestação 

no prazo de 15 dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 439019 Nr: 16164-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMJ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Indefiro o pedido de inserção de restrição sobre o veículo, 

haja vista que já pesa sobre o mesmo restrição judicial, bem como os 

pedidos de suspensão do feito de fls. 116 e 122, posto que não se 

enquadram em nenhuma das hipóteses do artigo 313 do CPC. Ademais, em 

regular impulso oficial, procedo a busca de endereço atualizado da 

requerida via sistema Infojud, ocasião em que se chegou ao endereço no 

bairro Boa Esperança, diligenciado às fls. 60 sem êxito na localização do 

veículo.Verifica-se então, que embora diversas diligências tenham sido 

despendidas no sentido de localizar o bem objeto da ação, não se obteve 

êxito até a presente data.Desta feita(...), CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, (...)cite-se a parte executada, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, A SER CUMPRIDO NO 

ENDEREÇO: Rua 3, N° 675, Bairro: Boa Esperança, nesta cidade, para 

pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o sr. 

Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de 

imediato a penhora de tantos bens o quanto bastem para o pagamento do 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do parágrafo primeiro do 
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artigo 827 do CPC, estes serão reduzidos pela metade.Intimo a parte 

exequente 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.Em caso de 

inércia e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte exequente, via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 845450 Nr: 49154-27.2013.811.0041

 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: JAQUELINE DE PAULA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSY SOARES SANTOS DA 

SILVA - OAB:7189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.132/136, a autora apelou às fls.138/147, com 

contrarrazões às fls.149/165.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1054134 Nr: 48394-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:OAB/MT 15.380, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:OAB/MT 

11866, MARYHÉLVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 

6285, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:OAB/MT 2693-B

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulado por Banco Bradesco 

em face de Marli Isabel Tiecher.

O Banco exequente requereu a SUSPENSÃO da presente execução em 

razão da homologação do plano de recuperação judicial ocorrido na 1ª 

Vara Cível desta Comarca.

Pois bem.

 Ante a manifestação do Banco acerca da homologação do plano de 

recuperação judicial, SUSPENDO a presente execução.

Intimo as partes para que informem a data do término do parcelamento, no 

prazo de 15 dias.

Cumprido, aguarde-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1076606 Nr: 58334-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): SABINO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 87/88, e procedo a busca de endereços 

atualizados do requerido por meio dos Sistemas Infoseg e Renajud, 

ocasião em que não obtive êxito (extratos em anexo).

Desta feita, cumpra-se o disposto às fls.83, expedindo regular edital de 

citação.

Em caso de inércia da Instituição financeira, o que redundará em extinção 

por manifesto desinteresse, INTIME-SE via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Não obstante tratar-se de ação de cobrança, em virtude da modalidade de 

citação editalícia, deixo de designar nova audiência de conciliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 15653 Nr: 7460-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANPEIXE GRANJA DE PEIXES E SUINOS 

S/A, WALDEBRAND DA SILVA COELHO, WALDER MORAIS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:, JOAO CARLOS VAZ CURVO - OAB:1442-E/MT, JOÃO CARLOS 

VAZ CURVO - OAB:4715/MT

 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, 

comprovando 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, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015. 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 417462 Nr: 4799-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALWA ALI MAHFOUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIRARDELLI VILELA - 

OAB:266.554/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença formulados por Salwa Ali 

Mahfouz em face de Banco do Brasil S/A.

Em atenção ao requerimento de fls. 567/571, intimo o Banco executado, 

por meio de seu patrono, para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento 

do valor descrito às fls. 570/571 (que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751913 Nr: 3701-43.2012.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARL ERICH JOHANNES SCHWABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 
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OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 101, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 950082 Nr: 60473-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOVINO ROSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o teor da petição de fls. 75, citem-se os herdeiros Daniela de Paula e 

Silva Bastos Rosa e Danilo de Paula e Silva Bastos, via carta precatória 

com prazo de 90 dias, residentes à Rua Mal Deodoro, N° 2425, Bairro: 

Centro, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14010-190 e Rua Cravinhos, N° 9950, 

Bairro: Jardim Paulistano, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14090-284, 

respectivamente, para ingressarem na ação no prazo de 15 dias, 

comprovando a qualidade de inventariante e, caso não sejam, que o 

indique.

 Não havendo inventário, deverá o Sr. Oficial de Justiça, por meio das 

pessoas supramencionadas informar-se quanto à existência de demais 

herdeiros, indagando seus nomes e dados pessoais.

Com efeito, intimo o requerente, via DJE, para retirar a carta precatória no 

prazo de 15 dias, bem como comprovar sua distribuição naquele Juízo em 

igual prazo, observando-se in casu, a desnecessidade de 

encaminhamento de documentos ao e-mail deste Juízo Especializado, haja 

vista que a referida missiva será distribuída em Estado distinto.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1018636 Nr: 31226-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ KLEVER CLARENTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.111/115, o autor apelou às fls.130/137, com 

contrarrazões às fls.139/145.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1072664 Nr: 56481-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODIR FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 64/65 haja vista que totalmente divorciado da 

realidade fático-processual, considerando a apreensão da moto às fls. 50.

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.

Após, expeça-se mandado de citação ao endereço da exordial, onde o 

requerido foi provavelmente localizado em 11 de julho de 2016.

Posteriormente, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1075591 Nr: 57769-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Antes de analisar o pedido de fls. 115/117, verifica-se que há nos autos 

um endereço não diligenciado.

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 busca, apreensão e citação ao endereço: 

Avenida das Torres, N° 800, Bairro: Jardim Renascer, nesta cidade.

Em caso de não localização do bem, venham os autos conclusos para 

conversão em execução.

Ademais, 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.: 1148427 Nr: 30978-92.2016.811.0041

 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: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Ante o teor da certidão de fls. 43, defiro o pleito de fls. 

44/45.Desta feita, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69(...)Cite-se a parte executada, expedindo-se o mandado de citação 

e penhora, a ser cumprida no endereço da exordial para pagar o débito 

atualizado em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o sr. Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens o quanto bastem para o pagamento do principal 

atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 

827 do CPC, estes serão reduzidos pela metade.Intimo a parte exequente 

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.Em caso de inércia e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se a parte exequente, 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
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 Cod. Proc.: 330845 Nr: 2391-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISSON PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a diligência de fls. 89 não é válida por ter sido 

depositado cheque, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 398876 Nr: 32404-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZADIR MENOSSI GARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 (...) Em pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD, vislumbrou-se 

que o automóvel de placa JYL – 0097 possui restrições tanto de alienação 

fiduciária quanto as inseridas pelos juízos do 2º J. E.C da Capital e V. 

Especializada do Meio Ambiente (extrato em anexo), razão pela qual 

INDEFIRO a penhora do referido bem. Ademais, nota-se o Banco já 

procedeu à averbação premonitória quanto aos bens descritos às fls. 88, 

assim, determino que o exequente proceda à baixa quanto ao apartamento 

(Matrícula nº 52.248 – 6º Ofício), permanecendo, somente, quanto à 

garagem do imóvel (Matrícula nº 52.294- 6º Ofício). Desta feita, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e intimação quanto ao imóvel – garagem, 

matrícula nº 52.294, em nome de OZADIR MENOSSI GARDIN. Para tanto, 

intimo o exequente para que, no prazo de 15 dias, promova ao depósito da 

diligência para cumprimento do mandado expedido nestes autos, nos 

termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, 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. Sem prejuízo, intimo 

o Banco para que traga aos autos o cálculo atualizado da dívida, no prazo 

de 15 dias. Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 449354 Nr: 22373-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - BANCO INVESTIMENTO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Unibanco S/A em 

face de Amazônia Revendedora de Motos Ltda e outro.

Foram realizadas diversas pesquisas com o fito de encontrar bens dos 

executados passíveis de serem penhorados, contudo, sobejaram 

infrutíferas (fls. 67/102).

Às fls. 104 e 112 o exequente pugnou pela suspensão do feito nos termos 

do artigo 921 do CPC/15.

Após, o FUNDO DE RECUPREAÇÃO DE ATIVOS – ITUB informou a cessão 

dos créditos referentes a este feito (fls. 113/129), no entanto, não se 

vislumbra o contrato que acompanha a exordial, na relação ora 

apresentada, portanto, INDEFIRO.

Procedo a anotação do advogado Nelson Willians.

Outrossim, intimo o Exequente para de uma vez por todas, evite pedidos 

de suspensão, sem amapro jurídico e manifeste-se em 15 dias, quanto as 

pesquisas efetuadas, sob pena de extinção por manifesto desinteresse 

no recebimento do crédito.

Após, em caso de inércia, intime-se o UNIBANCO e o FUNDO via correio 

com A.R, para que no prazo de 05 dias, dê prosseguimento ao feito, com a 

mesa admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 715822 Nr: 10112-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PISOS E 

REVESTIMENTOS LTDA ME, LIGIA BRANDÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:20720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Itaú Unibanco em 

face de Nossa Senhora de Fátima F. P. R Ltda – ME e Ligia Brandão da 

Silva.

O exequente pugnou pela penhora dos bens que guarnecem a empresa 

conforme se vê às fls. 102/104.

Pois bem.

Em primeiro lugar, apesar da evidente falta de interesse na citação da 

parte devedora, que inclusive requereu o arquivamento do feito por 

ausência de bens, agora pretende a penhora de bens guarnecem a 

empresa, atuando de forma contraditória.

Assim, intimo o eexequente para em 15 dias depositar as diligências para 

citação dos devedores, nos moldes do R. Provimento n.14/2016 CGJ.

CUMPRIDO, expeça-se mandado de citação no endereço de fls.103.

EM CASO DE INÉRCIA, considerando-se que todas as diligências 

realizadas pelo exequente e por este Juízo Especializado visando à 

localização de bens penhoráveis, restaram infrutíferas, SUSPENDO o 

presente feito, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Outrossim, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento 

para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo 

juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá 
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ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 726495 Nr: 22305-86.2011.811.0041

 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): KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, que reformou 

parcialmente a sentença de fls.75/76, V. Acórdão de fls.91/93v, afastando 

a rescisão do contrato e a manifestação de fls.96, arquivem-se com as 

anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783663 Nr: 37405-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4R EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA, 

VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO, RONEL MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - 

A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição de acordo constante da capa dos autos 

(Protocolo nº 1278128, datado de 24/01/2018 às 16h56min).

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por HSBC Bank Brasil 

S/A em face de 4 R Empreendimentos e outros.

As partes entabularam acordo, pugnando, ao final pela homologação da 

avença e extinção do feito e renunciando ao prazo recursal.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da ação, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção é a 

medida que se impõe.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e a renúncia ao prazo recursal e, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação executiva formulada por HSBC Bank Brasil S/A em face de 4 R 

Empreendimentos e outros, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Custas, se existentes, a cargo dos executados.

 Após, arquivem-se, procedendo às anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 784973 Nr: 38806-81.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LUZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a 

sentença de fls.187/190, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, 

V. Acórdão de fls.373/374v, 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.: 787499 Nr: 41401-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERANIL ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699-B/MS

 Intimação da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do pagamento de fls. 234, sob pena de 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 883243 Nr: 18707-22.2014.811.0041

 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): TIAGO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:1892-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 67 considerando a existência do 

processo de inventário sob o código 746403, cuja inventariante é a viúva 

do de cujus, bem como o de fls. 75, uma vez que o réu é falecido e, 

portanto, não há justificativa para busca de seu endereço atualizado.

Ademais, ante o teor da certidão de fls. 65, em regular impulso oficial, 

procedo a pesquisa do endereço atualizado da viúva do de cujus Sra. 

Natasha de Figueiredo Ferreira Martins por meio do sistema Infojud, de 

posse dos dados obtidos na ação de inventário retromencionada

 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.

Após, expeça-se mandado de citação do espólio de Tiago Martins na 

pessoa de sua viúva Natasha de Figueiredo Ferreira Martins residente à 

Avenida Florais, Quadra 032, Casa 30, Nº 875, Condomínio Village do 

Bosque, nesta cidade.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 933580 Nr: 51238-64.2014.811.0041

 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): EDVALDO MEUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Procedo a busca de endereço atualizado do requerido 

pleiteada às fls. 93 por meio do Sistema Infoseg, ocasião em que obtive o 

mesmo endereço diligenciado sem êxito às fls. 87.Vislumbra-se dos autos 

que apesar de diversas diligências terem sido despendidas no sentido de 

localizar o bem, todas restaram infrutíferasDesta feita(...)CONVERTO 

ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69(...)Denota-se ainda, que a 
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parte executada se encontra em lugar incerto e não sabido. Dispõe o 

artigo 256 do CPC.A citação por edital será feita:I - quando desconhecido 

ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 

que se encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei. Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 

dias(...).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1031911 Nr: 37692-05.2015.811.0041

 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): GUIA CIDADE EDITORA GRAFICA LTDA, 

MAURO SÉRGIO ABREU LIMA REZENDE, SIMONE PEREIRA PINTO 

REZENDE, SUELY PINTO RESCHCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19.504/MT, MAURO SERGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639/MT, MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - 

OAB:22293/O

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXINTOS estes embargos em face de MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE, em decorrência de sua ilegitimidade de parte, na forma do art. 

485, VI, do CPC; JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos 

EMBARGOS MONITÓRIOS/RECONVENÇÃO, e JULGO E DECLARO 

EXTINTA a Ação os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA.Condeno o 

Banco ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários aos 

réus, ante a extinção da Monitória, que fixo em R$ 5.000,00 e condeno as 

reconvintes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00.Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059767 Nr: 50928-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 71.

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.

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.: 1067300 Nr: 54193-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. APARECIDA DA SILVA ME, LOEDIR 

APAREDIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:22.841 MT, 

NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco da 

Amazônia S/A em face de L. Aparecida da Silva ME e Loedir Aparecida da 

Silva, devidamente citados às fls.56.

As executadas deram em garantia o imóvel descrito às fls. 17.

Às fls. 59/61 o Banco requereu a penhora e avaliação do bem dado em 

garantia.

Pois bem.

Reduza-se a termo a penhora do bem dado em garantia, empós, 

espeça-se mandado de avaliação, intimando a Instituição Finaceira, para 

recolhimento das diligências, conforme R.Provimento n.14/2016-CGJ.

Cumprido, intimem-se os devedores, por meio de carta precatória, com 

prazo de 90 dias, intimando o Banco para depositar as custas de 

distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1090265 Nr: 6232-63.2016.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO CEZAR SANTOS CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE I S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, RENATA S. C. NAPURI - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 76 quanto ao sistema Infojud, ocasião em que se 

chegou ao mesmo endereço da exordial (extrato em anexo).

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.

Após, expeça-se mandado de citação ao endereço da exordial, 

confirmado pelo Infojud, salientando que em caso de necessidade, A 

CITAÇÃO PODERÁ SER FEITA POR HORA CERTA, em observação ao que 

dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1110449 Nr: 14845-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CARDOSO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 46/47, procedo à pesquisa por meio 

do INFOJUD com o fito de localizar o atual paradeiro do executado Evandro 

Cardoso Sales, ocasião em que sobejou frutífero tal procedimento, senão 

vejamos:

Endereço: R JUNDIAI

 Número: 71

 Bairro: COOPHEMA

 Município: CUIABA

 UF: MT

 CEP: 78085-560

 Com efeito, intimo o Banco exequente para que, no prazo de 15 dias, 

promova ao depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido 

nestes autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT.

Caso a diligência seja infrutífera, expeça-se a necessária Carta Precatória 

à Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com o prazo de 90 dias (endereço de 
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fls. 47, qual seja, Rua Dao Pedro 2, nº 314, CEP: 78250-000), com a 

finalidade de citação, penhora e avaliação, haja vista que, apesar do artigo 

247 do CPC/2015 não repetir claramente a regra da vedação da citação 

por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado 

a referida medida ainda é aplicável.

Com a expedição da missiva, intime-se o exequente para que no prazo de 

15 dias, proceda ao recolhimento das custas processuais referentes à 

distribuição.

Consigno, ainda, que não será conhecido nenhum requerimento 

protelatório e/ou de dilação de prazo, a não ser aquele que tenha o 

condão de solucionar a pendência neste caderno processual.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente, 

pessoalmente, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, 

sob a mesma admoestação.

Com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131735 Nr: 23760-13.2016.811.0041

 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 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULYKAREN LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 73 quanto ao sistema Infojud, ocasião 

em que se chegou ao mesmo endereço da exordial(...)Desta feita, no 

entender deste juízo especializado, o novo Código de Processo Civil 

indicou uma nova sistemática, onde o princípio perseguido é da regular 

distribuição do direito, com duração razoável do processo(...)CONVERTO 

ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69(...)Denota-se ainda, que a 

parte executada se encontra em lugar incerto e não sabido. Dispõe o 

artigo 256 do CPC.A citação por edital será feita:I - quando desconhecido 

ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 

que se encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei. Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias(...)Após, 

intime-se a parte exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 

extinção.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, 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 

exequente, 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.: 430733 Nr: 11294-94.2010.811.0041

 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: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL VICTOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1277935.

Verifica-se que na petição a ser juntada, o requerente pleiteou pela 

desistência da ação, o fez por meio de advogado sem poderes.

Desta feita, intimo o causídico Pio Carlos Freiria Junior para, em 15 dias 

apresentar seu instrumento procuratório/substabelecimento demonstrando 

ter poderes para estar em juízo em nome da parte requerente, sob pena 

de extinção por manifesto desinteresse.

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738637 Nr: 35221-55.2011.811.0041

 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: ADEVANIR BELO DE MORAES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCRED S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CARLOS EDUARDO 

PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP

 Vistos etc.

Ante o retorno destes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a 

sentença de fls.367/373, V. Acórdão de fls.4211/423v, intimo as partes 

para manifestarem em 15 dias.

Empós, conclusos para apreciação do pedido de fls.427.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746023 Nr: 43205-90.2011.811.0041

 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: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGIMOUSE COMERCIO E SERVIÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 157/159 apenas quanto aos sistemas 

Infoseg e Renajud, ocasião em que obtive o mesmo endereço da exordial 

(extratos em anexo).Vislumbra-se dos autos que apesar de diversas 

diligências terem sido despendidas no sentido de localizar o bem, todas 

restaram infrutíferas.Desta feita, no entender deste juízo especializado, o 

novo Código de Processo Civil indicou uma nova sistemática, onde o 

princípio perseguido é da regular distribuição do direito, com duração 

razoável do processo(...)Portanto, considerando que cabe ao juiz a 

administração do processo, dando a devida destinação, sempre tendo 

como norte a distribuição do direito, outro caminho não existe senão a 

conversão deste feito em execução.Reafirmando o acima disposto, diante 

do princípio da celeridade processual e, tendo em vista a ausência do 

cumprimento da liminar, CONVERTO ESTA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO(...)Dispõe o artigo 256 do CPC.A citação 

por edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;III - nos casos expressos em lei. Deste modo, expeça-se o regular 

edital de citação com prazo de 20 dias(...).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 967881 Nr: 8213-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CAMILA MARTINS GARCIA, DELCI 

MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - 

BRASIL MULTICARTEIRA, CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE PREVIDÊNCIA 

S. A, VOTORANTIM CORRETORA DE SEGUROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:6835/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:15.684-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT, PRISCILA KEI 

SATO - OAB:159830/SP

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.203/208, o requerido apelou às fls.210/216, 

com contrarrazões às fls.218/222v., fls.223/237 e fls.239/241v.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 984962 Nr: 16317-45.2015.811.0041

 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: DORIVAL JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, ELIEZER DIAS PEREIRA - OAB:278.328 OAB/SP

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.129/131, o autor apelou às fls.136/144, com 

contrarrazões às fls.146/149.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1000208 Nr: 23554-33.2015.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ABDALLA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, MAIRA MUSSOI TEIXEIRA - OAB:OAB/RS. 86527, 

RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.108/111v, a requerida apelou às fls.113/128, 

com contrarrazões às fls.132/143.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1017622 Nr: 30795-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS FILHO, ADALTO 

LIMONGI DE FREITAS, LARISSA LIMONGI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BIDINOTTO - 

OAB:OAB/SP 340859, LYEGE JARDIM - OAB:OAB/SP 334357, MARCOS 

DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES - OAB:8988/O

 Vistos etc.

Lançada a sentença de fls.188/190v, os requeridos apelaram às 

fls.204/215v, com contrarrazões às fls.218/228.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1031911 Nr: 37692-05.2015.811.0041

 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): GUIA CIDADE EDITORA GRAFICA LTDA, 

MAURO SÉRGIO ABREU LIMA REZENDE, SIMONE PEREIRA PINTO 

REZENDE, SUELY PINTO RESCHCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19.504/MT, MAURO SERGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639/MT, MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - 

OAB:22293/O

 Vistos etc.

Ante as razões apresentadas às fls. 285/287 e documentos que seguem, 

DEFIRO o pleito, formulado pelas reconvintes, de pagamento de custas o 

final.

No mais, segue sentença em 06 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1075457 Nr: 57716-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro o pedido de inserção de restrição sobre o bem via 

Sistema Renajud (extrato em anexo). Por outro lado, indefiro o de fls. 80, 

até mesmo tendo em vista que o prazo solicitado há muito 

transcorreu.Ademais, verifica-se que esse processo foi distribuído em 

16/12/2015, contudo, até o momento não foi possível a localização do 

veículo objeto da ação, em que pese diversas diligências tenham sido 

despendidas nesse sentido.Desta feita(...)CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO(...)Denota-se ainda, que 

a parte executada se encontra em lugar incerto e não sabido. Dispõe o 

artigo 256 do CPC.A citação por edital será feita:I - quando desconhecido 

ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 

que se encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei. Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para que a 

parte executada pague o débito em 03 (três) dias(...)Após, intime-se a 

parte exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - 

uma vez em jornal local de grande circulação - conforme disposto no 

parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção.Decorrido o 

prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 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 exequente, 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.: 443442 Nr: 19070-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALITY TUR TRANSPORTE LTDA ME, ANDRE 

PADILHA LOANGO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar a 

distribuição a Carta Precatória de fls. 57/58, devidamente retirada dos 

autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 

2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, 

deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando a distribuição da Carta Precatória de fls. 57/58 

devidamente retirada dos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 857819 Nr: 60048-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, SARA ANGÉLICA SABO DE OLIVEIRA, OIRAN FERREIRA 

GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Ricarte - OAB:4.411 

MT, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT

 Vistos, etc.

Não obstante o requerimento de cessão interposto às fls. 199/200 pelo 

Banco do Brasil S/A em favor da Ativos S/A, nota-se a inexistência de 

comprovação da referida cessão creditória, assim, intimo o Banco 

“cedente” para que traga aos autos a cópia do termo de cessão no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, ante o término da prestação 

jurisdicional e, tratando-se de direito disponível, arquivem-se os autos com 

as baixas e formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 339682 Nr: 10131-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO SAVAREZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 261, vislumbra-se dos extratos em 

anexo (SISCONDJ) que os valores concernentes ao Alvará nº 

315023-21/2017 – fls. 240, foram regularmente liberados em favor do 

Banco requerente.

Desta feita, ante a liberação integral dos valores correspondentes a estes 

autos, retornem os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355789 Nr: 26341-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIESEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Vistos, etc.

Vê-se às fls. 282 que foi exarada sentença extintiva em razão da quitação 

integral do débito pelo requerente Alexandre.

Em seguida, o Banco foi regularmente intimado a proceder à Baixa da 

restrição, conforme se vê às fls. 286.

Desta feita, considerando-se que no extrato em anexo (DetranNet) e 

INFOSEG nota-se a ausência de informações no SNG – Sistema nacional 

de Gravame, contendo apenas a informação quanto a alienação fiduciária, 

intimo o Banco para que promova à necessária Baixa do Gravame e 

prontuário do veículo, no prazo de 15 dias, sob pena de reconhecimento 

de ato atentatório à dignidade da justiça, nos molde do artigo 77, inciso IV 

do CPC, com aplicação da multa de 20% do valor da causa devidamente 

atualizada em favor do Estado, bem como em litigância de má-fé como 

preceitua o art. 80, incisos IV e VI do CPC, com condenação para 

pagamento de multa no percentual de 9% sobre o valor da causa corrigida 

em favor do requerente Alexandre e honorários advocatícios em 10%.

Após, tudo cumprido e certificado, retornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 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:

 Vistos etc...

Procedo neste momento a anotação da advogada Louise Rainer Pereira 

Gionédis.

Da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte requerente para 

instruir corretamente a missiva no prazo de 15 dias, salientando a 

necessidade de que a referida venha acompanhada: DO INTEIRO TEOR 

DA PETIÇÃO INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, 

DO INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM 

COMO DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A 

INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do 

CPC.

Outrossim, deverá a parte requerente, no mesmo prazo acima, 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.

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia da parte requerente por mais de 30 dias, devolva-se 

ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observando-se o 

previsto no artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1242232 Nr: 18799-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. SILVA JUNIOR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

- ME, PRISCILA BARRETO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, verifica-se a ausência de recolhimento das custas 

iniciais, bem como do valor da diligência nos termos do Provimento n° 

07/2017-CGJ, razão pela qual, concedo o prazo de 15 dias para que a 

parte requerente regularize as pendências elencadas.

Outrossim, da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não 

se encontra devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte 
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requerente para instruir corretamente a missiva no prazo de 15 dias, 

salientando a necessidade de que a referida venha acompanhada: DO 

INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO 

DEPRECANTE, DO INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO 

ADVOGADO, BEM COMO DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO 

QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, 

incisos I, II, III e IV do CPC.

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia da parte requerente por mais de 30 dias, devolva-se 

ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observando-se o 

previsto no artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 36683 Nr: 8392-86.2001.811.0041

 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): PETRÔNIO FERREIRA FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge de Moraes Filho - 

OAB:3964/MT

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de nova tentativa de bloqueio on-line, 

via BanceJud, conforme se vê às fls. 273.

Pois bem,

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 248/249 e, ao ver deste 

Juízo Especializado, a realização de novas pesquisas é medida inócua, 

razão pela qual INDEFIRO o referido pleito.

 Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Ademais, considerando-se que todas as diligências realizadas pelo 

exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de bens 

penhoráveis, sobejaram infrutíferas, MANTENHO a SUSPENSÃO de fls. 

263, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Outrossim, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento 

para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo 

juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá 

ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389088 Nr: 24686-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACENDINO GALDINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CESAR MACIEL 

MENESELLO - OAB:13146, CAMILA CARAM LAURINDO - OAB:21522/O, 

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6009/MT, FERNANDO 

ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.O exequente pugnou pela realização de nova tentativa de 

bloqueio on-line, via BanceJud e demais pesquisas, conforme se vê às fls. 

121/122.Pois bem,Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, 

ante a insuficiência de saldo quando da realização da ordem de fls. 80 e 

demais pesquisas de fls. 81/82, 98/99, 107, 110/111, ao ver deste Juízo 

Especializado, a realização de novas pesquisas é medida inócua, razão 

pela qual indefiro o referido pleito.Sobre o assunto, vejamos:TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM 

ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇAO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE MODIFICAÇAO 

NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.1. Caso em que se discute a 

obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de 

valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação 

à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, 

sem que haja motivação do exequente.2. Sobre o tema, este Tribunal 

Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das 

diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud 

depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o 

juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: 

REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; 

REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010.Ademais, 

considerando-se que todas as diligências realizadas pelo exequente e por 

este Juízo Especializado visando à localização de bens penhoráveis, 

restaram infrutíferas, MANTENHO a SUSPENSÃO de fls. 117, nos moldes 

do artigo 921, III do CPC/2015.Outrossim, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 798001 Nr: 4386-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte requerente para 

instruir corretamente a missiva no prazo de 15 dias, salientando a 

necessidade de que a referida venha acompanhada: DO INTEIRO TEOR 

DA PETIÇÃO INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, 

DO INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM 

COMO DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A 

INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do 

CPC.

Outrossim, deverá a parte requerente, no mesmo prazo acima, 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.

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia da parte requerente por mais de 30 dias, devolva-se 

ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observando-se o 

previsto no artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 978829 Nr: 13461-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRISTIANY LAUREN DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc...

 Apesar de não ser comunicado pelo Juízo deprecante, em consulta aos 

autos de origem código 85948, verifica-se que o referido foi extinto aos 

24/03/2017 (extrato em anexo).

Desta feita, devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053193 Nr: 48010-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SANTO DUMONT LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, 

RONALDO DE ALMEIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos etc...

Considerando que o causídico Luciano Rodrigues Dantas deixou de 

acostar aos autos sua necessária procuração, intime-se a parte 

requerente, via correio com aviso de recebimento no endereço: Avenida 

José Ponce de Arruda, Nº 675, Bairro: Aeroporto, Várzea Grande/MT 

para, em 15 dias acostar aos autos o instrumento procuratório de seu 

advogado, sob pena de extinção nos termos do artigo 76, I do CPC.

Após, concluso para as demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1232640 Nr: 15768-64.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA -ME, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, 

VALDIR RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS, ODEB RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, proceda-se a juntada do comprovante de custas iniciais 

que se encontra na contracapa.

Da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte requerente para 

instruir corretamente a missiva no prazo de 15 dias, salientando a 

necessidade de que a referida venha acompanhada: DO INTEIRO TEOR 

DA PETIÇÃO INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, 

DO INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM 

COMO DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A 

INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do 

CPC.

Outrossim, deverá a parte requerente, no mesmo prazo acima, 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.

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia da parte requerente por mais de 30 dias, devolva-se 

ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observando-se o 

previsto no artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1233098 Nr: 15931-44.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO VARANDA LTDA, VALERIO 

RAMOS VARANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Intimo a parte requerente para, no prazo de 15 dias manifestar-se acerca 

da certidão do Oficial de Justiça de fls. 12.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1254349 Nr: 22494-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUIZ ANTÔNIO RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte requerente para 

instruir corretamente a missiva no prazo de 15 dias, salientando a 

necessidade de que a referida venha acompanhada: DO INTEIRO TEOR 

DA PETIÇÃO INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, 

DO INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM 

COMO DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A 

INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do 

CPC.

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia da parte requerente por mais de 30 dias, devolva-se 

ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observando-se o 

previsto no artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 27809 Nr: 6262-26.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, GUILHERME ANTÔNIO MALUF, JOSÉ RICARDO DE MELLO, LUIZ 

AUGUSTO DOS SANTOS, MAGDA LÚCIA SCARDINI DE MELLO, CARLOS 

EDUARDO DE ALMEIDA BOURET, LORIAN GONÇALVES DE SOUZA 

BOURET, LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, RENATO DE MELLO, 

MARIA TERESA MARRANGHELLO MALUF, Anita de Souza Melo, TERESA 

CRISTINA LOPES DOS SANTOS, Laurice Gonçalves de Souza, VILMA 

BARBOSA DOS SANTOS, JANETE KUTRAN MALOUF, MARGARIDA 

BOSCO DE ALMEIDA BOURET, Jana Carine Guimarães Crepaldi, MÁRIO 

ARDENES DIAS RIBEIRO, GEORGETOWN SCARDINI, ANTONIO JOSÉ DE 

SOUZA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, ANDRE 

HENRIQUE CREPALDI, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, JOSEPH 

MIKHAIL MALOUF, MARCUS VINICIUS CREPALDI, EDUARDO BOURET 

FILHO, SALIM JOANDT SALIM, Augusto César Santos Paz Rosa, Patrícia 

Rother Crepaldi, ADRIANA APARECIDA CREPALDI DA PAZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, MARCOS APARECIDO POLLON - 

OAB:5.762-A/MT, Marcos Sborowki Polon - OAB:9.969/MS, USIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca das fls. 324/326.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 427528 Nr: 9771-47.2010.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CRISTINA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 122, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa de endereço atualizado da requerida por meio do Sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo).

Desta feita, cite-se a parte requerida, via carta com aviso de recebimento 

a ser encaminhada ao endereço: Rua Atílio Piffer, N° 489, 51 B, Bairro: 

Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02516-000.

CASO O AR RETORNE NEGATIVO, 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, 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 739735 Nr: 36410-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAILTON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de obrigação de fazer por descumprimento 

do pactuado em contrato c/c repetição de indébito em fase de 

cumprimento de sentença.

Não obstante a manifestação da instituição financeira de fls. 478 em que 

alega a quitação do contrato mediante acordo extrajudicial, vê-se dos 

autos a juntada dos comprovantes de fls. 469/473, assim, remetam-se os 

autos à contadoria do Juízo, diante dos reclamos às fls.467/468ss.

Após, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação e, por tratar-se de direito disponível, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777488 Nr: 30854-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Não obstante a parte autora tenha concordado com a perícia de fls. 

1.876/2.246, o Banco requerido discordou do valor apurado, formulando, 

inclusive, seus questionamentos às fls. 2.260/2.263, assim, intimo o Expert 

para que responda as perguntas do Banco, a título de complementação, 

no prazo de 15 dias.

Em seguida, com a juntada da resposta, intimem-se as partes para 

manifestação, em igual prazo.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794094 Nr: 399-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:30.820/ RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841338 Nr: 45604-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO BOABAID 

FILHO - OAB:7.852/SC, Marco Aurélio Bottino Junior - OAB:196735 

SP, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Procedo neste momento a anotação do advogado Marco Aurélio Bottino 

Junior.

Da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte requerente para 

instruir corretamente a missiva no prazo de 15 dias, salientando a 

necessidade de que a referida venha acompanhada: DO INTEIRO TEOR 

DA PETIÇÃO INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, 

DO INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM 

COMO DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A 
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INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do 

CPC.

Outrossim, ante o teor da certidão de fls. 14, deverá a parte requerente, 

no mesmo prazo acima, 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, bem 

como acostar aos autos o termo de cessão de crédito para que sejam 

procedidas as devidas alterações do polo ativo da ação.

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia da parte requerente por mais de 30 dias, devolva-se 

ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observando-se o 

previsto no artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 874692 Nr: 13191-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RIEDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 

261.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte requerente para 

instruir corretamente a missiva no prazo de 15 dias, salientando a 

necessidade de que a referida venha acompanhada: DO INTEIRO TEOR 

DA PETIÇÃO INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, 

DO INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM 

COMO DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A 

INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do 

CPC.

Outrossim, deverá a parte requerente, no mesmo prazo acima, 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.

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia da parte requerente por mais de 30 dias, devolva-se 

ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observando-se o 

previsto no artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1096122 Nr: 8912-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SXS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE 

CARGAS E LOGÍSTICA LTDA-ME, POLIANE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:20720-B, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Apesar de não ser comunicado pelo Juízo deprecante, em consulta aos 

autos de origem código 87258, verifica-se que o referido foi sentenciado 

aos 02/10/2017 (extrato em anexo).

Desta feita, devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1189407 Nr: 1219-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA -ME, VALDIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES 

ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OAB/MT18.032-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, verifica-se a ausência de recolhimento das custas 

iniciais, bem como do valor da diligência nos termos do Provimento n° 

07/2017-CGJ, razão pela qual, concedo o prazo de 15 dias para que a 

parte requerente regularize as pendências elencadas.

Outrossim, da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não 

se encontra devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte 

requerente para instruir corretamente a missiva no prazo de 15 dias, 

salientando a necessidade de que a referida venha acompanhada: DO 

INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO 

DEPRECANTE, DO INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO 

ADVOGADO, BEM COMO DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO 

QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, 

incisos I, II, III e IV do CPC.

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia da parte requerente por mais de 30 dias, devolva-se 

ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observando-se o 

previsto no artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006106-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILZA TEREZINHA DA COSTA CAMPOS (DEPRECADO)

JOSE RICARDO DA COSTA CAMPOS (DEPRECADO)

JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO (DEPRECADO)

 

Vistos, etc. Não sendo vinculada a guia ao número único do processo no 

prazo legal, devolva-se com as formalidades legais. Ao contrário, 

cumpra-se determinação inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 29.01.18 Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Número: 1024944-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO TELLES BUENO OAB - RJ034111 (ADVOGADO)

FABIO SILVEIRA JUNIOR OAB - RJ156378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILDES TAVARES ALVES (EMBARGADO)

PAULO ROBERTO ALVES (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto-lei n.911/69, em face da não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.01.18 Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011342-89.2017.8.11.0041

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:

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE EIRELI - ME (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1031481-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON FERREIRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029868-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO DE JESUS GUSMAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - RJ159371 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos 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. Cuiabá, 

31.01.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010258-53.2017.8.11.0041

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:

MIRTA ROTHER (RÉU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

 

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: 1019524-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031166-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017009-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033809-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FLAVIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, 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 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001021-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ROBERTO RAMOS MOTTA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, 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 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011313-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRENE RAMOS DE MORAES SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, 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. 
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Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012566-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA ALVES DE ARRUDA NETTA LIMA (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-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: 1033133-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DOS REIS PASSOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. 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: 1038519-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. 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: 1038517-58.2017.8.11.0041

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:

IVAN FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. 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: 1028589-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.  Cuiabá, 31.01.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005052-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LUCIANA PREZA BORGES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT0010018A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, em face da 

tempestividade certificada nos autos. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a sentença 

prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser 

cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não cabe aqui 

nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente 

elencados na referida sentença. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028912-88.2017.8.11.0041

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:

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (RÉU)

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (RÉU)

CLAUDEIR VELOSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, em face da 

tempestividade certificada nos autos. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a sentença 

prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser 

cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não cabe aqui 

nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente 

elencados na referida sentença. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038675-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI SCHUTZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, considerando que a 

última anotação na carteira de trabalho da parte autora foi 2015 e ninguém 

vive do nada. Cumpra-se como ali consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020188-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038274-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (EMBARGANTE)

FERNANDO CESAR DURIGAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000157-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID BENJAMIM GREGORIO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos 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. Cuiabá, 

31.01.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001429-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OXIFER OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

NILSON MARCOS DE PAULA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Providencie o autor a citação da parte executada, no prazo 

legal, pois no acordo não veio habilitada por advogado para considerar 

apresentação espontânea. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032750-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado para efetivar penhora on line. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032443-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c 920 II, 

primeira parte, do NCPC. Permanece o contrato como pactuado entre as 

partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título 

executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a 

respectiva ação. Considerando que a parte embargante é beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, extraindo-se cópias dos 

julgados e da certidão de trânsito em julgado, juntando-as na Ação de 

Execução 1025263-18.2017.8.11.0041, em apenso e após, arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001801-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ADRIANO SAGIORATTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

(parcelas vencidas e vincendas) para R$ 29.678,55(vinte e nove mil, 

seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme 

determina o Decreto Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor para 

comprovar em quinze dias, a complementação do recolhimento da guia e 

sua vinculação ao número único do processo referente a este valor, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001826-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLAS HANTUNES BORGES DIAS DA COSTA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para acostar nos autos, no prazo de quinze 

dias, o contrato do bem indicado na inicial e regularizar o recolhimento da 

guia de distribuição, com a vinculação ao número único do processo, se 

não efetivado, certifique-se, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023223-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 
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Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023236-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK GARCIA DE JESUS (EXECUTADO)

PRISCILA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

LEBLON RENT A CAR LTDA - ME (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

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:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos 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. Cuiabá, 

31.01.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000370-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAVESI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI OAB - MT9843/B (ADVOGADO)

MARIANA DE CARVALHO PERRI OAB - MT18217/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

Vistos, etc. Não concedo a Justiça Gratuita, certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição e vinculação ao 

número único do processo. Em caso negativo, deverá o autor regularizar 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. No caso positivo, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se a 

impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da 

ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco 

de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável 

a resposta do requerido para averiguar a necessidade de antecipar o 

mérito. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita 

de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  3 1 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033580-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENINA RODRIGUES DE SOUZA BORGES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos 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. Cuiabá, 

31.01.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009978-82.2017.8.11.0041

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:

SANDRO CORDEIRO (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. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038008-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MARCOS LAZZARINI (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. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010003-95.2017.8.11.0041

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)

 

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. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019496-33.2016.8.11.0041

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:

THIAGO SANTOS ARAUJO (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

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 57848 Nr: 14680-06.2008.811.0041

 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): M.M. INSTALAÇÃO DE POSTOS DE 

GASOLINA, STAEL MAGNO DE CARVALHO, MÁRCIA OLENTINA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.475/MT, JÔNI DE ALMEIDA 

ARRUDA - OAB:3.600-MT

 Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre as informações 

positivas e/ou negativas fornecidas da Receita Federal arquivadas na 

pasta 01/2018 do cartório desta vara, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 909253 Nr: 36325-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIASECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA, ALFREDO TRAGNI, SILVIA REGINA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre as informações 

positivas e/ou negativas fornecidas da Receita Federal arquivadas na 

pasta 01/2018 do cartório desta vara e ainda, sobre a pesquisa efetivada 

no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 71386 Nr: 692-40.1993.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES VIGANO JUNIOR, DENISE SALOMANI 

PALAGI VIGANO, JOSE JAIME MORENO GALINDO

 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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte AUTORA manifestar sobre o 

ofícios 22/08 recebido via malote do Juiz deprecado acostadas aos autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1116991 Nr: 17457-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R. P. CONSTRUTORA, JOSÉ CARLOS PENA 

DA SILVA, JOSÉ CARLOS PENA DA SILVA, ADINALVA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEZER JOSE TEIXEIRA - 

OAB:21149/O

 Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre as informações 

positivas e/ou negativas fornecidas da Receita Federal arquivadas na 

pasta 01/2018 do cartório desta vara e ainda, sobre a pesquisa efetivada 

no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119868 Nr: 18717-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962/MT, MAURICIO FERREIRA C DE PAULA - OAB:OAB/MT 

9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:OAB/MT 8313

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1191846 Nr: 2021-47.2017.811.0041

 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: GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, RMA 

AGROPECUARIA LTDA, CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES, 

ALEXANDRE KABBAD, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, CARLOS ELIAS 

PARTICIPAÇÕES S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12.724/MT, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 . Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo 

por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Judicial e Anulação de Leilão Judicial em Face de Preço Vil, Usucapião e 

Preferência de Crédito Trabalhista c/c Pedido de Reintegração de Posse e 

Liminar de Proteção Possessória NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro 

no que dispõe o artigo 287-I do Código de Processo Civil, revogando a 

liminar concedida. Expeça-se o levantamento da caução para os autores. 

Expeça-se alvará.Condeno a parte autora em litigância de má-fé nas 

hipóteses do art. 80 do CPC na qual fixo em 5% do valor da causa 

devidamente atualizada.Condeno os requerentes nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) da causa, devidamente corrigidos a partir do ajuizamento 

da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, intime-se requerido para pagar a condenação 

em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e 

expedição de mandado de penhora e avaliação.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 111709 Nr: 2468-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S. C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHID SOUZA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR, INDIANARA 

CONTI KROLING - OAB:11097/MT, JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos,  no prazo legal .  Mi lena Salguei ro,  Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 814312 Nr: 20784-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL, HÉLCIO CORRÊA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre as informações 

positivas e/ou negativas fornecidas da Receita Federal arquivadas na 

pasta 01/2018 do cartório desta vara e ainda, sobre a pesquisa efetivada 

no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 873252 Nr: 12010-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE MEIO DIA LTDA ME, ISRAEL 

FERREIRA DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 949825 Nr: 60240-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, KELLY BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre as informações 

positivas e/ou negativas fornecidas da Receita Federal arquivadas na 

pasta 01/2018 do cartório desta vara e ainda, sobre a pesquisa efetivada 

no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1042343 Nr: 42663-33.2015.811.0041

 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: JORGE DA COSTA LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI BUENO FERRAZ - 

OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1046745 Nr: 44764-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVAL REIS DE MOURA, MARIA DORA DA MACENA 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO extinta a presente cautelar inominada, 

nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 330, inc. III, do NCPC. Revogo em 

definitivo a liminar concedida.Considerando que os autores são 

beneficiários da Justiça Gratuita, isento-os do pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1068929 Nr: 54952-95.2015.811.0041

 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: EDEVAL REIS DE MOURA, MARIA DORA DA MACENA 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COMPREAR 

MONTADORA DE MÁQUINAS E AR COMPRIMIDO LTDA, CRISTIANO LUIZ 

DRESCH, NILSON SIGUERU NAKATANI, SÉRGIO SADAITI SEKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON LEANDRO FULONI 

CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:3653/MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

resolução de Mérito a Ação de Embargos de Terceiro à Arrematação, com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo 

Civil e ACOLHO parcial o pedido inicial, declarando a nulidade da 

arrematação do imóvel matriculado sob n. 37.351, especificado à fl.05, 

devendo proceder o levantamento da penhora efetivada no processo 

executivo em apenso à fl.77. Expeça-se o necessário. Deverá ser 

devolvido todo o valor pago a título de arrematação ao 

embargado/arrematante Cristiano Luiz Dresch, expeça-se ali alvará. Sem 

custas e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, extraindo-se cópia da presente ação, 

juntando-a na Ação de Execução nº 2254-45.1997.811.0041 (Código 

12544)e nos autos da Ação Cautelar n.° 44764-43.2015.811.0041 (Código: 

104745), em apenso. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1267177 Nr: 26717-50.2017.811.0041

 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: MARCELO SCORPIONI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CELSO DOMINGOS 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação de fls. 67/75, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 12544 Nr: 2254-45.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPREAR MONTADORA DE MÁQUINAS E AR 

COMPRIMIDO LTDA, NILSON SIGUERU NAKATANI, SÉRGIO SADAITI SEKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3653/MT, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da arrematção de fl.431, para surtir seus efeitos 

legais.
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Expeça-se alvará em seu favor dos valores depositados nos autos.

Intime-se o autor para manifestar sobre certidão dos autos e providenciar 

a citação do ali noticiado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 166972 Nr: 16635-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLEYDIGITAL - MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, WALDIR ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA, ELENICE 

RIBEIRO SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:MT 5222, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para esclarecer pedido de fl.185, considerando que a 

penhora já foi efetivada nos autos à fl.56 e se seu pedido é desistência da 

referida penhora. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 347433 Nr: 18000-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BELIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SERGIO DA SILVA 

NOGUEIRA - OAB:134836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação de fls. 1650/1664, 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.: 703680 Nr: 38319-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO SALGADO ME, JOSÉ 

FERNANDO SALGADO, JOSE SALGADO NETO, MARIA EURIPEDES DE 

LOURDES SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder a 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, na certidão acostada 

aos auto, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 898617 Nr: 28803-96.2014.811.0041

 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): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para apresentar, 

no prazo legal, guia de recolhimento de diligência para o endereço correto, 

ou seja, Bairro Jardim Paula II, vez que o apresentado foi para o Bairro 

Jardim Imperador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1059268 Nr: 50641-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER IMPORT COMERCIO PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA, EDER MARQUES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada a fornecer o 

endereço residencial do executado Eder Marques Faria, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080724 Nr: 1894-46.2016.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1082841 Nr: 2834-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - 

OAB:19.163O/MT

 Vistos, etc.

Dispensáveis pesquisas de endereço, considerando qe a parte requerida 

foi localizada.

Assim, deverá o autor indicar bens passíceis de penhora no prazo legal e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1107909 Nr: 13815-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA, CARMEM CORREA 

FERREIRA, SEBASTIANA SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENE CAROLINA FERREIRA 

SOUZA - OAB:22477/MT, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:22475-O/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1117707 Nr: 17787-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FINANCEIRA ALFA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:MT/ 6.624

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho, à fl. 120, negativa quanto à 

penhora de bens, 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.: 1223733 Nr: 12747-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERREIRA BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO APARECIDO MARTINI 

JUNIOR - OAB:170954, THAMI DOS SANTOS REQUENA - OAB:SP 

363873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência anunciada às fls. 07/07-v, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037138-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

1 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para depositar diligencia dos oficiais de 

justiça ou fornecer meios para cumprimento da decisão. Proceda ainda a 

juntada nos autos dos comprovantes de recolhimento das custas e taxa 

Processo: 1037138-82.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 37.310,03; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Parte Ré: REQUERIDO: S.T.L 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP Atenciosamente. ANGELICA 

CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 362658 Nr: 32392-09.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA JOÃO CORREA, FRANCISCO 

ESTEVAO BERETTA, CARLOS ALVES SOARES, SEBASTIÃO 

FERNANDES, ERALDO COIADO, CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA, 

MARCOS AMORIM DA SILVA, REYDNER JOÃO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 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.: 772808 Nr: 25925-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo manifeste a parte credora em cinco 

dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784209 Nr: 37990-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que não constou na publicação o advogado da parte autora 

portanto impulsionando o presente processo para novo ato de intimação .

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 182, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 803403 Nr: 9862-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO FERREIRA 

DO VALE - OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 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.: 896803 Nr: 27476-19.2014.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUR AGENCIA DE VIAJENS E TURISMO LTDA - 

ME

 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:

 Autos n.º 896803 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 92 ).

Desnecessária a concordância da parte ré, eis que ainda não citada dos 

termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 92, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1133845 Nr: 24560-41.2016.811.0041

 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): ADRIANO MARQUES MOUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo manifeste a parte autora em cinco dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 23320 Nr: 8294-38.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenyr Crestani, MIRIAM NATÁLIA SALVATORI 

CRESTANI, HUMBERTO CONSOLI, DELSIR ÂNGELA DALMAGRO CONSOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO VICTOR GUERRA - 

OAB:3734

 Procedo a intimação da DR. RODRIGO MISCHIATTI OAB 7568-B/MT para 

que no prazo improrrogável de 03 dias , devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 183119 Nr: 30287-98.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERLEI PINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo, manifeste a parte credora em cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 247576 Nr: 15144-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERODONTO - COOPERATIVA DE CREDITO 

URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDINHO ANDRÉ DE OLIVEIRA, ANOISE 

FIGUEIREDO DE SOUZA, EDILENA DE OLIVEIRA, LUCIANE DOMINGAS 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 344474 Nr: 14957-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA, JOSÉ GERALDO 

CARREIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, PAULO CESAR SCHMIDT - OAB:9.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 Certifico, que tendo em vista a intimação retro não ter constado o atual 

advogado do requerido, renovo o ato. Vistos etc.

 Considerando a relutância da parte executada em proceder à 

apresentação do termo de quitação indicado no item 10 do acordo de 

fl.423, determino a sua intimação, para que no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, cumpra o acordado, sob pena de aplicação de multa de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil) reais.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 362220 Nr: 32166-04.2008.811.0041

 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: ELIZEU ROMÃO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Autos n.º 362220 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se o requerente, conforme determinado à fl. 150, através de 

mandado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 405963 Nr: 37257-41.2009.811.0041

 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: MILTON LUIS BERTACOO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT

 Autos n.º 405963 – Embargos de terceiro

Vistos etc.

 Sobre o ofício de fl. 347, manifeste-se as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 796373 Nr: 2716-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Autos n.º 796373 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório de fl. 180, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1233203 Nr: 15971-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1233203 – Embargos à execução

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 29).

Desnecessária a concordância da parte contraria, eis que que ainda não 

citada dos termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 29, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 23542 Nr: 4455-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE 

ANÔNIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLME IVO BELLANDI, OLÍVIA NATALINA 

BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PEREIRA - 

OAB:143986/SP, EDUARDO SILVÉRIO - OAB:3.404/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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 109082 Nr: 903-27.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. - BIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Jorge de Anunciação, ANTONIO 

BATISTA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/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.Proceda-se a baixa da penhora efetivada na 

espécie.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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 175652 Nr: 617-59.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RASCHER, ECOS CONSTRUÇÕES E 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, INALDO 

XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Autos n.º 175652 – 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, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 354452 Nr: 24862-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ADALTON FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 
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SCATIGNA - OAB:12.090-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 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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 384706 Nr: 20706-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RANGEL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 Autos n.º 384706 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR em desfavor JOSÉ RANGEL SOARES.

Consoante se depreende dos autos o débito exequente foi satisfeito.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

do C.P.C., fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 925 do mesmo 

estatuto legal.

Transitando em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450753 Nr: 23267-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA, VALDENIR ROLAO DE MATOS, VALDINES FERREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 450753 – Execução

Vistos etc.

Conforme se depreende dos autos a parte exequente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 81). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 721754 Nr: 17269-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFÁ DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo manifeste a parte credora em cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 747518 Nr: 44770-89.2011.811.0041

 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: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOENIO OTAVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.8071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 747518 – Monitória

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 80).

Desnecessária a concordância da parte ré, eis que ainda não citada dos 

termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 80, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 764122 Nr: 16749-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 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 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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 854326 Nr: 56907-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CEZAR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 Autos n.º 854326 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO GMAC S/A 

em face de AGENOR CEZAR DE ARRUDA, ambos qualificados, pelos fatos 

e fundamento jurídicos aduzidos na exordial.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 139 de 480



À fl. 150/150v as partes noticiaram a autocomposição dos litigantes, 

requerendo sua homologação, sendo o acordo devidamente homologado, 

conforme se depreende à fl. 152.

À fl. 157/161 a parte autora informa o cumprimento da obrigação 

assumida, postulando pela extinção do presente feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, ante o cumprimento integral do quanto avençado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Autorizo o levantamento da quantia depositada na espécie (fl. 79), em 

favor da parte requerida, mediante a expedição do competente alvará.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 908418 Nr: 35797-43.2014.811.0041

 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: EMIDIO CESAR DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Autos n.º 908418 – Procedimento Ordinário.

Vistos etc.

 Sobre os documentos de fls. 114/127, manifeste-se a parte autora, no 

prazo de cinco dias.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1015147 Nr: 29756-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON CLAUDIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, MARCELA REGINA DE A FREITAS - 

OAB:OAB/MT 9.454

 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 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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1042880 Nr: 42927-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1042880 – Busca e apreensão

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 59).

Desnecessária a concordância da parte ré, eis que ainda não citada dos 

termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 59, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1051700 Nr: 47276-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERONALDO MARTELLO FOSS, MARISTELA 

SHIMAZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA, CARTÓRIO DO SEXTO OFÍCIO DA CAPITAL - DA 3º 

CIRCUNSCRIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 Autos n.º 1051700 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Intimem-se as requeridas para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o 

que entenderem de direito, a teor do que dispõe a Súmula 240 do STJ.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1081742 Nr: 2393-30.2016.811.0041

 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: ROSILENE ROSA DE MOURA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1160305 Nr: 36053-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECOS CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 

LTDA, RONALDO RASCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS DO DEVEDOR, nos termos do inciso I, do art. 

487, do CPC, e, em consequência, mantenho incólume o título exequendo, 

devendo prosseguir a ação executiva em apenso (ID: 175652), em todos 

os seus efeitos. Condeno os embargantes, solidariamente ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído nos embargos, 

nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, 

verbas cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC. Preclusas as vias recursais, traslade-se cópia desta sentença para 

os autos executivos apensos e arquivem-se estes embargos, mediante as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C.Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 8504 Nr: 3460-60.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO PEIXOTO ZATORRE, PEDRO 

VICENTE GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:7.979/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT, RENATA CINTRA DE CARVALHO - OAB:9.387/MT, 

VANESSA CRISTINA B. LIRA MONTEIRO - OAB:6.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDA ANDRÉIA KURSCHNER 

- OAB:5274/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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 22803 Nr: 2502-11.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEOCÁDIO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA - OAB:6653-MT, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 141556 Nr: 26019-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895, 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13.655

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta precatória expedida, 

devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a distribuição e o preparo 

no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 372776 Nr: 9234-85.2009.811.0041

 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: MILTON ALVES GUILLIN PEDREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 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.: 393937 Nr: 29399-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBER BUTAKA COELHO

 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:

 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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433568 Nr: 12962-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO CASONATTO, AGENOR 

CASONATTO, SIMONE KOTHRADE CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 433568 – Execução

Vistos etc.

Conforme se depreende dos autos a parte exequente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 194). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 747552 Nr: 44805-49.2011.811.0041

 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: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO NEVES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 747552 – Monitória

 Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 68).

Desnecessária a concordância da parte requerida, eis que ainda não 

citada dos termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 68, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794571 Nr: 886-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMIDT E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - 

OAB:OAB/RS - 43.621

 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 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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 828540 Nr: 34389-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA DE SOUZA QUEIROZ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR - OAB:11014 - E 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, 31 de janeiro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 905906 Nr: 34171-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC LOCAÇÃO PARA EVENTOS LTDA-ME, 

FILINTO MULLER, FREDERICO MULLER COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Autos n.º 905906 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 269).

Intimados sobre o pedido de desistência, os requeridos manifestaram 

concordância com o pleito (fl. 274).

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 269, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Proceda-se a baixa da constrição efetivada na espécie.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 994108 Nr: 20555-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 994108 – Execução

Vistos etc.

Conforme se depreende dos autos a parte exequente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 51/51v). A faculdade de desistir da execução é 

assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, homologo por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente.

Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1048828 Nr: 45862-63.2015.811.0041

 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 ITAU VEICULOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA SALETE BRUNETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1048828 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 48).

Desnecessária a concordância da parte ré, eis que ainda não citada dos 

termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 48, fazendo-o 
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por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Proceda-se a baixa da constrição efetivada na espécie.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1076073 Nr: 58022-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN, DIEGGO BRUNO 

PIO DA SILVA, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, DARIO JOSÉ 

GOLLIN, IRENE TERESA GOLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para manifestar sobre postulação do executado e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1100301 Nr: 10680-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CAETANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1114696 Nr: 16555-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ORMOND DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1114696 – Busca e apreensão

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 58).

Desnecessária a concordância da parte contraria, eis que que ainda não 

citada dos termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 58, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Proceda-se a baixa da constrição efetivada na espécie.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1245913 Nr: 19880-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASCO VIEIRA VASCONCELOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 para a parte requerida manifestar a cerca dos embargos no prazo de 15 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1140633 Nr: 27657-49.2016.811.0041

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLCIO PIMENTEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1140633 – Busca e apreensão

Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte ré junto ao RENAJUD e INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 8438 Nr: 904-27.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA 

MORENO, OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS, Elina de Almeida Campos, 

CEZAR HENRIQUE PIRES, ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA PIRES, JOAQUIM 

JURANDIR PRATT MORENO, MASSA FALIDA DA V. V. CONSTRUÇÕES 

CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 335431 Nr: 6024-60.2008.811.0041

 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): CAMINHOS SEGUROS CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTAVIANO CALMON NETTO - 

OAB:8151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIANO CALMON - 

OAB:8151
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 Autos n.º 335431 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud e Renajud para localizar possíveis bens 

penhora em nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 816408 Nr: 22849-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONAS GRILL CHURRASCARIA LTDA - 

ME, JONELISTA GOMES DE PAULA SILVA, GILMAR ANTONIO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 816408 – Execução

Vistos etc.

É assente na jurisprudência que o envio de ofícios a órgãos públicos, por 

exemplo – visando à localização da parte ré –, é possível; porém, tem 

caráter subsidiário. A requisição judicial de informações acerca de bens 

parte executada só tem lugar na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização de bens disponíveis a 

penhora de propriedade da devedora.

 Contudo, no caso dos autos, a parte exequente não logrou êxito em 

demonstrar que esgotou as diligências extrajudiciais para a obtenção de 

informações acerca do patrimônio do(a,s) executado(a,s).

Assim, indefiro o pedido de quebra dos dados fiscais junto ao INFOJUD.

Entretanto, passo a proceder consulta junto ao RENAJUD, a fim de 

verificar a existência de bens móveis em nome da(s) parte(s) 

executada(s).

Com a resposta, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 910023 Nr: 36870-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SOARES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/SP 248.970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:89.457/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 910023 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 61).

Desnecessária a concordância da parte contraria, eis que ainda não 

citada dos termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 61, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 152035 Nr: 6248-37.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, MÁRCIA 

ARAÚJO DA SILVA, ELIZETE PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDRAURRE 

- OAB:1585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 396813 Nr: 31007-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS MARIOTTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 462065 Nr: 30788-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UFCRED COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS SERV. 

FUND. UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JOSÉ METELLO DE SIQUEIRA, JOSÉ 

AMILCAR BERTHOLINI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 465973 Nr: 33360-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO APARECIDO DA SILVA ME, 

RICARDO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 753811 Nr: 5759-19.2012.811.0041

 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): WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY MARTINS GUILHERME - 

OAB:21985-A, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 760568 Nr: 12942-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIVELINO ASSUNÇÃO 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778026 Nr: 31415-75.2012.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VIRTES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 782645 Nr: 36298-65.2012.811.0041

 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): ROSANA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 20789 Nr: 4725-63.1999.811.0041

 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): ÁGUA FORTE POÇOS ARTESIANOS S/A, 

EDVALDO FRANCISCO DE DEUS, CLARITA ROMERO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:OAB/MT 4.719-B

 Autos n.º 20789 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 138583 Nr: 23111-05.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO MILÊNIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6.879/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 153264 Nr: 7250-42.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 
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legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 735627 Nr: 31997-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED. MÚTUO 

DOS SERV. PODER JUD. FEDERAL E DO MP UNIÃO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMAN RAMOS 

- OAB:OAB/MT 8.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 Autos n.º 735627 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Autorizo o levantamento do saldo remanescente depositado na espécie 

em favor da parte executada, mediante a expedição do competente alvará.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 763871 Nr: 16477-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. PINHEIRO COMERCIO ME, MANOEL FELIX 

PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 763871 – Execução

 Vistos etc.

Conforme se depreende às fls. 60/61, não foram encontrados bens em 

nome dos devedores através do RenaJud. Assim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 783848 Nr: 37611-61.2012.811.0041

 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: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE 

ANDRADE EDITORA ME, CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE, 

CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE, MARINA BRESSANE 

SPINELLI MAIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 791762 Nr: 45846-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATÍLIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832665 Nr: 38253-97.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS, MAYKEL HUDSON BRITO 

BRANDOLIS, ERIKA ALVES GOMES BRANDOLIS, MARCIA REGINA BRITO 

BRANDOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843616 Nr: 47510-49.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE DUARTE BATISTA, CRISTIANE 

PATRÍCIA DORILEO

 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:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 879922 Nr: 16712-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PEDRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 911386 Nr: 37768-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSSAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON PIRES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1032063 Nr: 37757-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE DO PRADO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1032063 – Execução

Vistos etc.

É assente na jurisprudência que o envio de ofícios a órgãos públicos, por 

exemplo – visando à localização da parte ré –, é possível; porém, tem 

caráter subsidiário. A requisição judicial de informações acerca de bens 

parte executada só tem lugar na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização de bens disponíveis a 

penhora de propriedade da devedora.

 Contudo, no caso dos autos, a parte exequente não logrou êxito em 

demonstrar que esgotou as diligências extrajudiciais para a obtenção de 

informações acerca do patrimônio da executada.

Assim, indefiro o pedido de quebra dos dados fiscais junto ao INFOJUD.

No mais, 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, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1066728 Nr: 54018-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1109243 Nr: 14364-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1112759 Nr: 15847-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILSON PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1128299 Nr: 22308-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A. CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE DE FÁTIMA PARMEGIANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 73404 Nr: 10218-84.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEM LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSHIE KON DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, IVO SÉRGIO 

FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 120910 Nr: 9127-51.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL DO BRASIL FINACEIRA S.A-CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAIL GONAÇLO P. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 129792 Nr: 16416-35.2003.811.0041

 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: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN AMRO BANK S/A (BANCO REAL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM 

DIAS - OAB:6520, RICARDO DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - OAB:5,770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA CHRISTINA 

MORESCHI - OAB:6.800, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 378464 Nr: 1443-32.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 147 de 480



autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 448179 Nr: 21772-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8888, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL - 

OAB:10251/MT, RAFAEL NOGUEIRA DA GAMA - OAB:285317/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 453689 Nr: 25403-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A

 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: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 460537 Nr: 29802-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARMOSA PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709418 Nr: 2298-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA NOVA C. LTDA ME, JOAQUIM LUIS 

DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 717195 Nr: 10939-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. REGES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 721091 Nr: 16575-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BABYLAND COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, MOHAMAD MAHFOUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLI - OAB:10579/O, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 722418 Nr: 17957-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MALHAS E TECIDOS VARZEA 

GRANDE, ANA PRISCILA DE CAMPOS QUINI, BRUNA DE CAMPOS QUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 725448 Nr: 21176-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO CANAVARROS INFANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126504-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727564 Nr: 23447-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA COMERCIO PRODUTOS I L EPP, CECÍLIA 

YAEKO VATANABE, JUN SAKAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 744603 Nr: 41659-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO LIDIOMAR LTDA, MÁRCIO CRAVO LE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 786011 Nr: 39895-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE PINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MAÑEZ - 

OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 795112 Nr: 1440-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CÉSAR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:12544

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 810223 Nr: 16725-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L e L FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 811608 Nr: 18095-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 845568 Nr: 49244-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO, OSMAR XAVIER 

GONÇALVES, LUCIMAR MACHADO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 858983 Nr: 890-42.2014.811.0041

 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): PARAISO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, 

MARCIMINA CELESTINO LOPES SINIGALIA, JULIANA SINIGALIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 861088 Nr: 2580-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MOREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868091 Nr: 8027-75.2014.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA, JOÃO 

HELTON PAULO DA SILVA, HELTON PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 875548 Nr: 13787-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, 

FÁBIO MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 998408 Nr: 22777-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS 12179A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1000547 Nr: 23705-96.2015.811.0041

 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): AFONSO PEREIRA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1015743 Nr: 30018-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO DE SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1022780 Nr: 33314-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAKAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1029121 Nr: 36369-62.2015.811.0041

 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: LAURA FATIMA LOPES MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, A. F. MARTINS E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716, PATRICIA LEDA VICARI - OAB:13796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA FALKEMBACH 

HODNIUK - OAB:11245/O

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1076978 Nr: 58644-05.2015.811.0041

 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: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SEVERINO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1111293 Nr: 15213-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1119226 Nr: 18388-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS INTI DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1124609 Nr: 20737-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. K. LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 60432 Nr: 11119-52.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TICIANELLI, PIERO VICENZO PARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Autos n.º 60432 – Embargos à execução

 Vistos etc.
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Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 60440 Nr: 12221-46.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERO VICENZO PARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO MELLO CASADO - 

OAB:138.047-A/SP

 Autos n.º 60440 – Execução

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do feito apenso.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 73497 Nr: 6453-37.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GLEDES VANIA SILVA -ME, MARIA 

GLEDES VANIA SILVA, FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:5.660/MT

 Autos n.º 73497 – 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, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 74692 Nr: 9835-72.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOURADO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Autos n.º 74692 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud e Renajud para localizar possíveis bens 

penhora em nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 178606 Nr: 25987-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PANISSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANA HELENA CASADEI - OAB:7240/MT, ELTON ALAVER 

BARROSO - OAB:34050/PR, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JEFFERSON DO CARMO ASSIS - OAB:4680/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 Autos n.º 178606 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 248034 Nr: 15500-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIM VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9.887-B MT

 Autos n.º 248034 – Execução

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450004 Nr: 22756-48.2010.811.0041

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de 5 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1092582 Nr: 7323-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V L DE BRITO ME, VALMIR LUIZ DE BRITO, 

VANILDES CARVALHO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1092582 – 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, 01 de fevereiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1137106 Nr: 26116-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO LIMA, 

FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para o autor depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco 

dias

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038608-51.2017.8.11.0041

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:

CLERIA MARTINS DE PAULA DEL BARCO (RÉU)

FLAVIO FERREIRA DEL BARCO (RÉU)

DEL BARCO & DE PAULA LTDA - EPP (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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001788-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 1 7 8 8 - 9 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AUTO POSTO 

SAO CHARBEL LTDA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001938-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1001938-77.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA Despacho Vistos etc. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, bem ainda, trazer aos autos os 

demais documentos necessários à ação, estando ausente a Cédula de 

Crédito Bancário de nº 237.306.907, firmado entre as partes, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 01 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002024-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1002024-48.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: AUTO POSTO TREVISAN EIRELI, CARLOS DALY DALCOL 

TREVISAN, RODRIGO TREVISAN, KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 01 de fevereiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002057-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1002057-38.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027613-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CATARINO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1027613-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SEBASTIAO CATARINO 

BRANDAO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Despacho Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001997-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER LUANE PASSOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1001997-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JENIFFER LUANE PASSOS DA SILVA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778785 Nr: 32207-29.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIO CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 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.: 300248 Nr: 13401-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDICEI MORAES JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BARBOSA DE 

CARVALHO PULQUEIRO - OAB:9.326 - MT, EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:8267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, fls. 67.

 II – Em razão da divergência quanto ao valor do débito exequendo, 

remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor do 

débito, nos parâmetros determinados na sentença de fls. 58/60.
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Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 93874 Nr: 10114-29.1999.811.0041

 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): SAMI ADMINISTRADORA DE PLANOS DE 

SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que, a petição do exequente informando o valor do débito 

atualizado é do ano de 2012 (fls. 161), intime-se o autor, para trazer aos 

autos o cálculo do débito atualizado, a fim de possibilitar a análise do 

pedido de fls. 197/198, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 118556 Nr: 7348-61.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA GRÁFICA E BRINDES EXCELENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 4º SERV. NOT. PRIVATIVO 

PROTESTOS DE TÍTU, BANCO RURAL S. A., CENTERCRED FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JÚNIOR - 

OAB:6208 - MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, NELSON 

JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO EDUARDO PARISI - 

OAB:149.922 SP, DAYSE CRISTINA DE ALMEIDA DIAS - OAB:157781, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, LUIZ HENRIQUE 

PARISI - OAB:143546/SP, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM 

- OAB:4717/MT

 Vistos etc.

Certifique a Sra. Gestora quanto ao cumprimento integral da decisão 

proferida às fls. 303, especialmente quanto à determinação de intimação 

pessoal da empresa exequente.

Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 381546 Nr: 16881-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. F. B. ROLAMENTOS LTDA, FRANCISCO DA 

SILVA BORGES, CLOTILDE GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1041025 Nr: 42101-24.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS RESGATE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade de fls. 285 e 323, dando 

conta dos Recursos de Apelação oferecidos pelas partes às fls.269/281 e 

fls. 298/314, e diante das respectivas Contrarrazões aos referidos 

recursos às fls. 315/322, e fls. 324/338, subam estes autos à Egrégia 

Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 110066 Nr: 1433-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY MARCOS PACCOLA, AMÉLIA ALFREDINA 

TICIANEL PACCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, 

HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES (BRASIL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Vistos etc.

Em razão das petições de fls. 947/952 e 953, por das quais as partes 

arguem divergência quanto ao valor apresentado pela contadoria (fls. 

937/944), remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para se manifestar, 

atentando-se para o disposto no item V da decisão interlocutória proferida 

às fls. 887.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 343039 Nr: 13234-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CRISTINA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

I – Proceda-se às anotações e alterações na capa dos autos, bem como 

do sistema Apolo, consoante determinado no item I da decisão de fls. 329 

e, no item I da decisão de fls. 358.

II – Remetam-se os autos à contadora judicial para ciência das 

manifestações das partes de fls. 363/365 e 366/392, e, caso julgar 

necessário, refazer o cálculo de fls. 360, especialmente quanto ao 

informado pelo executado às fls. 365 e pela exequente (fls. 366/392).

III – Vindo aos autos o cálculo/manifestação, intimem-se as partes a se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Após, 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.: 781849 Nr: 35468-02.2012.811.0041

 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: ANTÔNIO JORGE PIRES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/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, FÁBIO ROBERTO DE 

ALMEIDA TAVARES - OAB:147.386/SP, NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 837209 Nr: 42061-13.2013.811.0041

 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): LABORATÓRIO PRÉ ANALISE LTDA, 

VALDELICE SANTOS MACHADO, VAGNER SANTOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Banco Industrial e Comercial S.A ingressou com a presente 

Ação de Execução em face de Laboratório Pré Análise Ltda., Valdelice 

Santos Machado e Vagner Santos Machado, devidamente qualificados e 

representados, alegando o que segue. Aduziu ser credor do executado 

pela Cédula de Crédito Bancário n. 1107509, firmada em 06/08/2010 no 

valor de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), a ser pago em 60 

prestações mensais e sucessivas de R$ 27.801,67 (vinte e sete mil 

oitocentos e um reais e sessenta e sete reais) restando inadimplente a 

partir de 15/08/2012, totalizando o débito da quantia de R$ 923.844,57 

(novecentos e vinte e três mil reais oitocentos e quarenta e quatro 

centavos), atualizado até 12/08/2013. Ação distribuída em 01/10/2013 e 

decisão inicial proferida em 21/11/2013 (fls. 75), determinando a citação e 

penhora. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data os 

executados não foram citados. Em 17/04/2017, o executado requer a 

citação da empresa executada por edital, bem como a dos demais 

executados por carta precatória. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. (...) 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 que lhe 

serve de parâmetro. Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono devidamente constituído ao executado nos autos. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 892310 Nr: 24757-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - 

EPP, ANSELMO RONDINA, ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA, 

ODIVALDO DOS SANTOS, ELIETE MARTINS HIRSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, bem como 

para no prazo legal manifestar quanto a contestação TEMPESTIVA de 

fls108/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 892310 Nr: 24757-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - 

EPP, ANSELMO RONDINA, ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA, 

ODIVALDO DOS SANTOS, ELIETE MARTINS HIRSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 714181 Nr: 7361-79.2011.811.0041

 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): LARA TATIANE NASCIMENTO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16.160-A, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte exequente para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias quanto aos cálculos de fls. 179/182 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 234548 Nr: 3738-80.2006.811.0041

 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 ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA WINTER CURY - 

OAB:86.861B/RS, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 857818 Nr: 60047-77.2013.811.0041

 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: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICY DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte requerente se 

manifestar sobre a decisão de fl. 41, quedando-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.: 1132810 Nr: 24182-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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. 42/43 do 

exequente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro 

Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, CNPJ 

26.529.420/0001-53 (fls. 04), e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de 

valores até o montante do débito atualizado até 18/08/2017, - R$ 84.989,84 

(oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado: José Henrique Costa Soares, CPF n. 

551.642.931-53, fls. 04, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência 

da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação 

ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os 

necessários.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT0007818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000209-16.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os Autos, verifica-se que o processo de código 1045262, n. 

44041-24.2015 mencionado, em trâmite perante este juízo, é físico. Desta 

forma, deverá prosseguir este feito prosseguir de igual forma. Providencie 

a Secretaria a impressão e distribuição deste feito em forma física, 

devendo ainda apensar aos autos de n. 44041-24.2015 (código 1045262). 

Após, remetam-se os autos conclusos para análise da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Arquive-se este processo no sistema PJE, com as devidas baixas. 

A/Cuiabá, 31 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020963-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIDES ARAUJO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020963-47.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência e determino ao requerente inventariante que traga 

aos autos os holerites atualizados do requerente, que comprovem os 

descontos atuais na folha do mesmo, como está ocorrendo o recebimento 

de pensão por morte, e se está, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 01 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004229-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LUCAS DA SILVA (EXECUTADO)

THIAGO LUCAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004229-84.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: THIAGO LUCAS DA SILVA, THIAGO LUCAS DA SILVA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que as 

partes firmaram acordo, cujo término ocorrerá em 07/11/2022. II – Defiro o 

pedido de ID 10764285 e suspendo a execução nos termos do art. 922 do 

Código de Processo Civil. III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do 

acordo. Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente pessoalmente 

(via Postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para informar acerca do 

cumprimento do acordo, no prazo de 10 (dez) dias. Após retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001677-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA FRANGE CALDAS (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: 

1001677-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 
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LORENA FRANGE CALDAS Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CITROEN/ AIRCROSS GLX 1.6 

AUT, Ano Fabricação/Modelo 2013/2013, Chassi 935SUNFNWDB547136, 

Renavam 515270628, Placa OBH-6782, Cor BRANCO, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 01 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-74.2018.8.11.0041

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:

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

MARTA CAETANO DIAVAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1001395-74.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO 

DIAVAN Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os executados para 

pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando 

do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. 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. 3. 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. 4. 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. 5. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 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. AT/Cuiabá, 

01 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001824-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALIFFER MATIAS PEREIRA (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: 

1001824-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WALIFFER MATIAS PEREIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

CHEVROLET/ S-10 CD LS 4X4 2.8 TB-CTDI DIES, Ano Fabricação/Modelo 

2014/2014, Chassi 9BG148DK0EC443546, Renavam 1007666053, Placa 

OXJ-8556, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 6. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 01 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001965-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIRSON ALVES MURTINHO (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: 

1001965-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: JAMIRSON ALVES MURTINHO Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOL 1.0 8V 

G6 TREND, Ano Fabr icação/Modelo  2013/2014,  Chass i 

9BWAA45U8ET159221, Renavam 599309474, Placa NJF-2251, Cor 

BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 
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o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022049-19.2017.8.11.0041

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:

JOSE JONAS JESUS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022049-19.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Jose Jonas Jesus Pereira, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 9608199. 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, 21 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029053-10.2017.8.11.0041

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:

ROSA MARIA SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029053-10.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco do Brasil S/A 

propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Rosa Maria 

Santos Ribeiro Lobo de Vasconcelos, no entanto requereu desistência do 

feito no ID 9975538, porém não comprovou o pagamento das custas 

inicias de distribuição, consoante decisão de ID 9970567. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente, pois não comprovou o pagamento destas quando da 

propositura da ação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 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: 1022335-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022335-94.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Toyota do Brasil 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Helio Teixeira 

Lacerda, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 9927294. 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, 21 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: 1030170-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE BELUSSI MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030170-36.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a quitação do 

débito, consoante documentos de ID’s 10558143 e 10558146, havendo a 

concordância expressa da requerida, pondo fim ao litígio. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil. 

Honorários conforme pactuado, ID 10558146, custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela requerida. Deixo de oficiar à SERASA e 

ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Ante a renúncia 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, 21 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: 1009491-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENTINA SANTOS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009491-15.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Argentina Santos Costa, 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos 

Morais em desfavor de Banco do Brasil S/A, igualmente qualificado e 

representado, com as alegações e fundamentos que seguem. Afirmou a 

requerente que é idosa e aposentada, e foi surpreendida com um 

desconto de empréstimo consignado que nunca solicitou no valor de R$ 

5.500,00 em 78 parcelas de R$ 154,53. Que foi vítima de fraudes e o 

contrato não possui sequer sua assinatura. Pelo exposto, requereu em 

sede de antecipação de tutela a suspensão dos descontos das parcelas 

do referido empréstimo consignado, a inversão do ônus da prova e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, pleiteou seja 

declarada a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de 

empréstimo consignado, a condenação do requerido à devolução dos 

valores cobrados, ao pagamento de indenização por danos morais, 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa e das custas 

processuais. Protestando por todos os meios de prova, deu à causa o 

valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais). Com a inicial 

vieram os documentos de ID’s 5792870, 5792892 e 5793425. Em decisão 

interlocutória de ID 5838301, foram concedidos à requerente os benefícios 

da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, deferida a tutela 

antecipada para que o requerido suspendesse a cobrança do empréstimo 

no valor mensal de R$ 154,53 até o julgamento final da lide, determinando a 

citação do requerido. Regularmente citado (ID 9197029), o requerido 

apresentou contestação e documentos (ID’s 6152160, 6152164, 6152175, 

6152187, 6817156, 6817170, 6817178, 6817182, 6817186, 6817191, 

6817192, 7356351, 7356384, 7356401, 7356411, 7356417, 7356441 e 

7356433), tempestivamente. Arguiu em sede de preliminar a ausência de 

documentos necessários à propositura da ação, pleiteando a extinção da 

ação sem julgamento de mérito. No mérito, argumentou que a requerente é 

correntista do requerido desde o ano de 2004, ocorrendo normalmente a 

movimentação de sua conta, com saques regulares de R$ 1.000,00 ou um 

pouco acima, que a mesma possui um cartão de movimentação da conta 

que lhe permite realizar saques e operações nos terminais de auto 

atendimento (TAA’s). Que apesar da requerente contestar os débitos, 

esta realizou a contratação na época de férias e festas de fim de ano, 

quando possuía apenas R$ 3,50 na conta, realizada mediante TAA 

modalidade utilizada frequentemente pela requerente e somente autorizada 

com a utilização de cartão e da senha pessoal e intransferível, e não 

procurou o requerido para questionar o empréstimo. Afirmando que houve 

negligencia pela própria requerente. Assim, que há acerca da ausência de 

ato ilícito e do dever de indenizar, da ausência dos danos morais. Pleiteou 

ao final a total improcedência da ação, diante da ausência de danos, não 

havendo repetição do indébito, com a condenação da requerente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. Devidamente 

intimada, a requerente não apresentou Impugnação à Contestação, 

consoante certidão de ID 9628156. Intimadas as partes a especificarem as 

provas que ainda pretendessem produzir, apenas a requerente pleiteou o 

julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação declaratória de nulidade 

contratual c/c pedido de indenização por danos morais pleiteando a 

requerente a condenação do requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais pela cobrança de valor que não foi contratado e declaração 

de inexistência deste. Incide a hipótese vertente a regra inserta no inciso I 

do artigo 355 do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento 

antecipado da lide, haja vista a questão de mérito ser unicamente de direito 

e, notadamente, ante a desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a preliminar 

arguida em sede de contestação. Da preliminar -Da inépcia da inicial Em 

sede de preliminar, arguiu o requerido que a petição inicial é inepta sob o 

argumento de ausência dos documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Não há que se falar em inépcia da inicial, pois esta não amolda em 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 330, §1º do CPC, sendo 

plenamente possível o julgamento da demanda, já que a inicial, ao contrário 

do que foi alegado pelo requerido, traz perfeitamente fundamentos fáticos 

e jurídicos e os documentos necessários para prosseguimento e 

julgamento do feito. Dessa, forma, rejeito a preliminar. Da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor Conforme decisão de ID 5838301, tenho 

como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários, invertendo o ônus probatório ante a patente vulnerabilidade 

técnica e jurídica da requerente. Da análise do mérito Adentrando ao 

mérito da presente ação, extrai-se dos documentos trazidos pelo Banco 

requerido, de que a requerente realizou o contrato em terminal de auto 

atendimento do requerido (ID 7356411), de tal forma que realizou saques 

em dias seguidos (ID 7356417, página 4), sem ter alegado e/ou 

comprovado o extravio de seu cartão e da senha. Constata-se pelos 

extratos de ID 7356417, de que sua conta possuía o saldo de R$ 3,50 na 

data em que realizou o referido contrato, operação esta que foi contratada 

em terminal de autoatendimento, com utilização de seu cartão magnético e 

sua respectiva senha. Inclusive, para realização dos saques, 

necessita-se de seu cartão magnético, impostação de senha e exigido 

pelo funcionário um documento de identificação com foto, sem registro de 

procurador cadastrado para movimentar a conta da requerente. Desta 

feita, improcedem os pleitos da requerente no que tange à condenação do 

requerido à restituição de qualquer valor descontado de sua conta 

corrente ou folha de pagamento referente ao empréstimo realizado de n. 

825452246, pois todos os descontos realizados em sua conta corrente ou 

folha de pagamento, à título de pagamento das parcelas mensais do 

mencionado contrato de n. 825452246, foram feitos de acordo com o 

contratado, bem como improcedente o pleito no que tange à condenação 

do requerido ao pagamento a título de danos morais em razão de ter sido 

lesado na sua honra, pela ausência de ato ilícito. Com efeito, impende 

ressaltar que compete ao autor comprovar, minimamente, os fatos 

constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Assim, fazia-se 

necessário que a requerente demonstrasse que não assinou e não 

impostou sua senha para realização do contrato n. 825452246, nem que 

os saques tivessem sido realizados pela mesma. Não ficou comprovado 

qualquer dano material à requerente, como narra em sua exordial, nem 

mesmo no decorrer do processo. Neste sentido: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA 

GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O 

ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos que embasam a sua 

pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de comprovação acerca dos 

alegados prejuízos financeiros implica no indeferimento do pedido de 

indenização por danos materiais. 2. Ainda que a parte venha a litigar sob o 

pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa 

enquanto o beneficiário não apresentar condições de suportar os 

honorários sem prejuízo do seu sustento ou da família, o que ocorre pelo 

prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. Apelação conhecida e 

improvida. (Acórdão n. 601871, 20060110625609APC, Relator GETÚLIO 

DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 

11/07/2012 p. 92) Desse modo, considerando que a requerente não 

comprovou qualquer dano, a tanto não se mostram suficientes meras 

alegações. Tenho a jurisprudência neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

QUITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO 

DO CONSUMIDOR EM COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Recorre a parte autora da sentença que julgou improcedente o pedido 

inicial de declaração de inexistência de débito e condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança 

indevida, bem como julgou procedente o pedido contraposto de cobrança 

para condená-la ao pagamento de R$ 1.226,22. Não merece reparo a 

sentença recorrida, uma vez que inexistente nos autos a comprovação 

mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, conforme dispõe o art. 

333, inciso I, do CPC. Isso porque o alegado comprovante de pagamento 

da fatura de março de 2014, juntado à fl. 84, mostra-se ilegível. O que 

inviabiliza a demonstração do pagamento e as postulações de declaração 

de inexistência do débito e indenização por danos morais. Ressalta-se, 

ainda, que a inversão do ônus probatório operada nas relações de 

consumo não exonera a parte autora de demonstrar minimamente os fatos 

constitutivos de seu direito, no caso a quitação da dívida 

confessadamente contraída. Nesse contexto, não obstante a ausência de 

juntada do conteúdo relativo ao protocolo indicado à fl. 83, a inércia da ré 

não possui o condão de afastar o dever da parte autora em comprovar, 

por primeiro, o alegado pagamento do débito. Ressalta-se ainda que das 

faturas trazidas pela autora se verifica que o pagamento era sempre 

parcial, restando saldo refinanciado para o período subsequente. Por fim, 

não há que se falar em prejudicialidade à parte autora, uma vez que por 
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ocasião da audiência de instrução foi a mesma a assistida por advogado 

dativo. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios 

fundamentos para julgar improcedente o pedido inicial e, por 

consequência, procedente o contrapedido. Com relação à petição 

protocolada em 22.01.2016, informando que a empresa ré realizou 

inscrição do nome da autora em organismo de proteção ao crédito, a 

inscrição se refere ao débito constante na fatura com vencimento 

10/12/2014, sendo que no caso dos autos discute-se o débito constante 

na fatura de março/2014. Ademais, ainda que o débito de 10/12/2014 

possa ser constituído, parcialmente, pela dívida de 10/03/2014, tem-se que 

a inexistência de prova do referido pagamento inviabiliza o 

reconhecimento da alegada abusividade da inscrição. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005641139, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em 26/01/2016) Assim, diante das alegações da requerente, não 

se caracterizou o dano moral, posto que, para ocorrência do dano moral é 

necessária a violação dos direitos da personalidade e, na medida em que 

os direitos da personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa 

humana, então o dano moral viola a própria dignidade humana. Não se 

constatou, a partir da narração dos fatos constante da inicial, qualquer 

mácula à reputação da parte requerente, ou à sua segurança e 

tranquilidade, pois o fato de a requerente ter tido dissabores, não se 

caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, 

a prova do dano moral é a prova da violação do dano a personalidade 

(dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio anormal na vida 

do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso. Dessa forma não 

merece guarida o pedido da requerente em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

DISPOSITIVO Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos da 

requerente nos termos da fundamentação acima expendida, e, de 

consequência, condeno a requerente no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, obrigação que fica suspensa por 

ser esta beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50 (ID 7356411). REVOGO a antecipação de tutela concedida em ID 

5838301, em vista da presente decisão. OFICIE-SE o necessário para o 

retorno dos descontos até a devida quitação do contrato de n. 825452246 

(conforme contrato de ID 7356411). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013518-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON NOVAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ REQUERENTE: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: ANILTON NOVAIS 

Sentença Vistos etc. Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo propôs Ação de 

Busca e Apreensão, em face de Anilton Novais, no entanto, requereu a 

desistência do feito junto ao ID 7327252. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao 

DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001784-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001784-59.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Cirilo Soares dos 

Santos, 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 e Banco Bonsucesso 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 11540385, página 4), fraude 

em contratações (ID 11540385, página 6), 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 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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001872-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001872-97.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Juraci de Oliveira 

Santos, 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 e Banco Bonsucesso 

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 

11548627, página 3), fraude em contratações (ID 11548627, página 3), 

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 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 
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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

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 268677 Nr: 1457-20.2007.811.0041

 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: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVE, CEME, APRB, BBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16.290, ULYSSES 

RIBEIRO - OAB:5.464/MT

 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 os requeridos para, querendo, se manifestar acerca da 

manifestação do perito de fls. 1371/1380, no prazo de 10 (dez) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001741-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HENRY FERREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES OAB - MT4083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CORRÊA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1001741-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALEXANDRE 

HENRY FERREIRA TEIXEIRA REQUERIDO: ALINE CORRÊA DA COSTA 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 

1060/50. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se 

de Ação de Declaração Negativa de Paternidade c/c Modificação de 

Registro Civil de Nascimento, proposta por Alexandre Henry Ferreira 

Teixeira, em desfavor de João Pedro Ferreira da Costa, representado por 

sua mãe Aline Corrêa da Costa, todos devidamente qualificados nos 

autos. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 20 de março 

de 2018 às 10:00 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como medida 

de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente, como 

mandado de intimação do executado. Intime-se o autor, por meio de seu 

ilustre advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Endereço: Condomínio Rio Jangada, nº 244, Imperial, em Cuiabá/MT. ZONA 

04

Manifestação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001302-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMARA BENEDITA REI MUNIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIGLEITON SEBASTIAO ALVES DE ARRUDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1001302-14.2018.8.11.0041 AUTOR: LEOMARA BENEDITA REI 

MUNIZ RÉU: ALIGLEITON SEBASTIAO ALVES DE ARRUDA Vistos etc. 

Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). O documento 

constante no Id. nº 11454349 demonstra o vínculo de parentesco 

existente entre o requerido e os infantes, visto que, são pai e filhos. Em 

decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de 

contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, que hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), justificando-se o arbitramento neste valor ante a alegada profissão 

do demandado e por não conter nos autos documento comprobatório 

referente à renda do mesmo. O vencimento da prestação alimentícia se 

dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por 

meio de desconto em folha de pagamento do alimentante, perante a 

empresa Sucata 03 Amigos – Endereço: Av. General Melo, nº 3445, 

Praeiro, em Cuiabá/MT, CEP: 78015-300 e, depósito na conta bancária da 

autora. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias, quando houver. Designo audiência de conciliação, para o 

próximo dia 20 de março de 2018 às 09:30 horas, a ser realizada pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Como medida de celeridade e economia processual, 

sirva cópia da presente como mandado de intimação. Intime-se a autora, 

por meio de seu ilustre advogado. Notifique-se o nobre Parquet. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço Laboral: 

Sucata 03 Amigos, Av. General Melo, 3445, Praeiro, em Cuiabá/MT ZONA 

01

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029831-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE ALBUQUERQUE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BAIA SOARES SIQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1029831-77.2017.8.11.0041 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 querendo apresentar impugnação a contestação e 

documentos, no prazo de 15 dias, . CUIABÁ, 1 de fevereiro de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017256-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MARCOS BARROS BUMLAI (REQUERENTE)

MAIZA DE BARROS BUMLAI (REQUERENTE)

JOSE LUCIA BARROS BUMLAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CALIL MANSUR BUMLAI FILHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017256-37.2017.8.11.0041 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 proceder ao pagamento das custas referentes aos 

formais de partilha, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 1 de fevereiro de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027816-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. M. (REQUERIDO)

C. R. R. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1027816-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA HELENA 

RIBEIRO REQUERIDO: CARLOS ROBERTO RIBEIRO MALHADO, LUCIANA 

RIBEIRO MALHADO Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável “Post Mortem”, proposta por Maria Helena 

Ribeiro, Carlos Roberto Ribeiro Malhado e Luciana Ribeiro Malhado, sendo 

os últimos, sucessores do falecido Wilton dos Santos Malhado, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a autora Maria Helena que, foi 

casada com o falecido Wilton dos Santos Malhado durante 23 anos, tendo 

se separado judicialmente no ano de 1992. Afirma que, a partir do ano de 

2011 retornaram a união conjugal de forma duradoura, pública e contínua, 

como se casados fossem, até que em 08 de junho de 2017[1], este veio a 

falecer. Aduz que, do relacionamento com o de cujus adveio o nascimento 

de dois filhos Carlos e Luciana, ambos maiores e capazes. As 

declarações dos ids:9745542/ 9745544 dos filhos comuns e, únicos filhos 

do de cujus, demonstram a convivência, levando ao reconhecimento de 

que, os conviventes se outorgaram, mutuamente, direitos e deveres, tais 

como, respeito, consideração, assistência moral e material. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 226, § 3º da Constituição da República e arts. 

1723 e seguintes do Código Civil, DECLARO a convivência em UNIÃO 

ESTÁVEL de Wilton dos Santos Malhado e Maria Helena Ribeiro, ocorrida 

entre o ano de 2011 a 08 de junho de 2017, para que, operem seus 

jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 15 de Janeiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Id: 9745499

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 840916 Nr: 45240-52.2013.811.0041

 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: FMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDS, TFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - OAB:18366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062/MT

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

apresentado às fls. 910/912, que abarca a presente Ação de Inventário e 

a Ação de Execução de Alimentos – id. 958713, em apenso, com 

fundamento nos artigos 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil 

e, por consequência, decreto a extinção de ambas as ações.EXPEÇA-SE 

ofício a empresa BBOM – Embrasystem Tecnologia em Sistemas, 

Exportação e Importação LTDA, conforme requerido.PROCEDAM-SE as 

baixas de eventuais penhoras/bloqueios, efetivados nos presentes autos 

e nos autos de execução de alimentos – id. 958713, em 

apenso.TRASLADE-SE cópia desta decisão, para os autos de Execução 

de Alimentos – id. 958713, em apenso.Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Custas pelo requerido, 

conforme já registrado á fl. 902.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 31 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 Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 958713 Nr: 4268-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, BRUNNA FERNANDA P. DA S. G. DE L. R. DOS REIS - 

OAB:15.552, HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - OAB:18366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

apresentado às fls. 910/912, que abarca a presente Ação de Inventário e 

a Ação de Execução de Alimentos – id. 958713, em apenso, com 

fundamento nos artigos 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil 

e, por consequência, decreto a extinção de ambas as ações.EXPEÇA-SE 

ofício a empresa BBOM – Embrasystem Tecnologia em Sistemas, 

Exportação e Importação LTDA, conforme requerido.PROCEDAM-SE as 

baixas de eventuais penhoras/bloqueios, efetivados nos presentes autos 

e nos autos de execução de alimentos – id. 958713, em 

apenso.TRASLADE-SE cópia desta decisão, para os autos de Execução 

de Alimentos – id. 958713, em apenso.Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Custas pelo requerido, 

conforme já registrado á fl. 902.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 31 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 Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 906954 Nr: 34862-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBDC, JLDCJ, RSDC, NBDC, VBDC, CRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT, LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:17.672/MT, 

LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:, NADIR BLEMER CARVALHO - 

OAB:11595/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 906954
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Vistos etc.

Em atenção à manifestação do digno Ministério Público (fls.936), determino 

a expedição de alvará, para levantamento do montante de R$ 25.680,27 

(vinte e cinco mil seiscentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) que, 

corresponde aos honorários advocatícios, devidos pelo herdeiro José Luis 

de Carvalho Junior, na proporção do quinhão recebido, até o momento. O 

numerário deverá ser depositado na conta bancária de João Carlos Vaz 

Curvo, CPF: 432.516.761-72, junto ao Banco Bradesco, agência 5355-4, 

conta corrente: 03339-1.

Outrossim, ante informações de fls.903/907, requisite-se do égregio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, informações acerca do 

pagamento do valor remanescente, referente ao precatório existente, em 

nome do falecido José Luiz de Carvalho.

Intime-se a herdeira Valentina, por meio de sua representante legal, para 

que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, cópia do contrato de compra e 

venda do imóvel adquirido para a infante, conforme já determinado em 

decisão de fls. 894v°.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 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.: 1023977 Nr: 33876-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMB, MCFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1023977

 Vistos etc.

 Indefiro os pedido de fls. 101, eis que, já determinados às fls. 80.

 Quanto ao requerimento de busca em Cartórios de Registro, indefiro eis 

que se trata de providência da parte interessada.

Determino a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, inciso III do CPC.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório desta 

Vara Judicial e, sem baixa na Distribuição, pelo prazo de 01 (um) ano ou 

até a ocorrência de manifestação.

 Decorrido o período, sem o cumprimento da medida, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para manifestar, seu interesse, no prosseguimento 

da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 31 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.: 1076011 Nr: 57982-41.2015.811.0041

 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: RDDLC, LMDS, LMDSN, GAPC, RDDLC, EDGDSC, JCDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15.959/MT, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14.659, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1076011

Vistos etc.

 Ante o decurso do prazo, sem interposição de recurso, contra o V. 

Acórdão de fls. 129 e o deferimento da gratuidade, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os presentes autos, 

independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 31 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.: 1268345 Nr: 27127-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG, JISG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:PA/23.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1268345

 Vistos etc.

Revogo a decisão de fls. 47 e, recebo com justificativa os documentos 

apresentados, eis que, a ação tramita pelo rito da prisão.

Traslade-se cópia para os autos em apenso e, intime-se a parte autora, 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, colha-se a manifestação do douto Parquet e, conclusos.

 Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se, com a máxima urgência.

 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.: 1245923 Nr: 19883-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS, MDFDDS, EJDSD, ELDSD, MCDDS, DPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDDS, EDMDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1245923

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, 01 de fevereiro 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.: 1236726 Nr: 17107-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADL, MFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO SALVATI PINTO - 

OAB:PR 26.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1236726

Vistos etc.

Trata-se de carta precatória, redistribuída para este juízo por força da 

Resolução 11/2017TP, de 09/11/2017.

Oficie-se o douto juízo deprecante, solicitando informações, acerca do 

interesse no cumprimento da missiva, sendo que, em caso positivo, 

deverá ser informada a nova data de audiência.

Decorrido o prazo sem manifestação, devolvam-se os autos ao douto juízo 

deprecante, com as nossas homenagens.

Sirva cópia do presente, como ofício.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1229897 Nr: 14782-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA RENATA CARDOSO 

SILVA - OAB:31285/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1229897

Vistos etc.

Trata-se de carta precatória, redistribuída para este juízo por força da 

Resolução 11/2017TP, de 09/11/2017.

Intime-se a parte autora, para manifestar-se, acerca da certidão de fls. 09, 

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, 01 de fevereiro 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.: 1206306 Nr: 6915-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMN, MTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO GARÇAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1266306

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. 12, 

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, 01 de fevereiro 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.: 931430 Nr: 50092-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMS, GAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CASSIA DAS GARÇAS 

- OAB:218.241/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1266306

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. 19, 

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, 01 de fevereiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109694 Nr: 17894-20.1999.811.0041

 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: CDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA MORAES GOMES - 

OAB:DEFENSORA PÚB., ROSANA MARRA TIMO - OAB:P. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.475/MT, JOSE 

WILZEM MACOTA - OAB:7481

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 17894-20.1999.811.0041, 

Protocolo 109694, 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.: 409992 Nr: 9544-77.1998.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CRISTINA VIEIRA DE CAMPOS BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 9544-77.1998.811.0041, 

Protocolo 409992, 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.: 788781 Nr: 42771-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERSDN, SRBDS

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 42771-67.2012.811.0041, 

Protocolo 788781, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034348-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA COSTA MURATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. M. (REQUERIDO)

R. G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GALVAO SILVA OAB - 531.517.801-30 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1034348-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS AURELIO 

DA COSTA MURATA REQUERIDO: RAQUEL GALVÃO MURATA, 

LEONARDO GALVÃO MURATA REPRESENTANTE: LUCIANA GALVAO 

SILVA Vistos etc. Tendo em vista que, há sessão de mediação designada 

para o dia 19 de março de 2018, às 13:30 horas[1], cite-se e intime-se a 

requerida no endereço descrito na exordial[2], nos moldes da decisão do 

id: 10726891. Outrossim, quanto ao pedido de redução do valor dos 
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alimentos, deixo para apreciá-lo após a angularização processual. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 11116152 [2] Posto 

de Saúde do Parque Atalaia I: Rua K, s/n, Qd.32, Parque Atalaia I, em 

Cuiabá/MT.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030701-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY CABRAL LIMA (AUTOR)

CLEBER MACHADO LIMA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MACHADO LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1030701-25.2017.8.11.0041 AUTOR: GABRIELLY CABRAL 

LIMA, CLEBER MACHADO LIMA JUNIOR RÉU: CLEBER MACHADO LIMA 

Vistos etc. A partir da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o 

Conselho Nacional de Justiça deu um importante passo para estimular a 

Mediação e a Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de 

tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, 

de oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os 

chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem 

como prestar atendimento e orientação ao cidadão. Acrescente-se a isso, 

o fato de que, a natureza da matéria vindicada, induz à busca de auto 

composição, sendo a conciliação e mediação, meio eficaz para por fim ao 

litigio. Sendo assim, em que pese ter restado inexitosa, a tentativa de 

conciliação entre partes, conforme evidenciado em audiência anterior, 

designo sessão de mediação, para o próximo dia 13 de março de 2018, às 

08:30 horas, a ser presidida por mediador certificado. Intimem-se as 

partes, por meio de seus ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 

de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018489-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAILTON DE SOUZA DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LUZIA DE CAMPOS DOMINGOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1018489-69.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CAILTON DE 

SOUZA DOMINGOS REQUERIDO: CRISTIANE LUZIA DE CAMPOS 

DOMINGOS Vistos etc. A partir da Resolução nº 125, de 29 de novembro 

de 2010, o Conselho Nacional de Justiça deu um importante passo para 

estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir a Política Judiciária 

Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo aos 

órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, 

em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a 

conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao cidadão. 

Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria vindicada, 

induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e mediação, meio 

eficaz para por fim ao litigio. Sendo assim, em que pese ter restado 

parcialmente inexitosa, a tentativa de conciliação entre partes, conforme 

evidenciado em audiência anterior, designo sessão de mediação, para o 

próximo dia 08 de março de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Notifique-se o digno Ministério Público. Intimem-se a 

parte requerida por meio de seu culto advogado. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

22 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA COSTA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON PASSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000018-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANA PAULA DA 

COSTA PEDROSO REQUERIDO: ELTON PASSOS Vistos etc. A partir da 

Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de 

Justiça deu um importante passo para estimular a Mediação e a 

Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de tratamento aos 

conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer 

mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar 

atendimento e orientação ao cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, 

a natureza da matéria vindicada, induz à busca de auto composição, 

sendo a conciliação e mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo 

assim, em que pese ter restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre 

partes, conforme evidenciado em audiência anterior, designo sessão de 

mediação, para o próximo dia 20 de fevereiro de 2018, às 08:30 horas, a 

ser presidida por mediador certificado. Intimem-se as partes, por meio de 

seus ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013600-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLIS BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAISY JACIRA SILVA DE OLIVEIRA (RÉU)

DAYNISTER ELLIS SILVA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Divaneide dos Santos Berto de Brito OAB - MT9.614-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1013600-72.2017.8.11.0041 AUTOR: ELLIS BENTO DE 

OLIVEIRA RÉU: DAYNISTER ELLIS SILVA DE OLIVEIRA, DAISY JACIRA 

SILVA DE OLIVEIRA Vistos etc. A partir da Resolução nº 125, de 29 de 

novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça deu um importante 

passo para estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir a Política 

Judiciária Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo 

aos órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções de 

controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 

mediação e a conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao 

cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria 

vindicada, induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e 

mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo assim, em que pese ter 

restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre partes, conforme 

evidenciado em audiência anterior, designo sessão de mediação, para o 

próximo dia 20 de fevereiro de 2018, às 13:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018. Angela Regina 
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Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001302-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMARA BENEDITA REI MUNIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIGLEITON SEBASTIAO ALVES DE ARRUDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1001302-14.2018.8.11.0041 AUTOR: LEOMARA BENEDITA REI 

MUNIZ RÉU: ALIGLEITON SEBASTIAO ALVES DE ARRUDA Vistos etc. 

Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). O documento 

constante no Id. nº 11454349 demonstra o vínculo de parentesco 

existente entre o requerido e os infantes, visto que, são pai e filhos. Em 

decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de 

contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, que hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), justificando-se o arbitramento neste valor ante a alegada profissão 

do demandado e por não conter nos autos documento comprobatório 

referente à renda do mesmo. O vencimento da prestação alimentícia se 

dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por 

meio de desconto em folha de pagamento do alimentante, perante a 

empresa Sucata 03 Amigos – Endereço: Av. General Melo, nº 3445, 

Praeiro, em Cuiabá/MT, CEP: 78015-300 e, depósito na conta bancária da 

autora. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias, quando houver. Designo audiência de conciliação, para o 

próximo dia 20 de março de 2018 às 09:30 horas, a ser realizada pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Como medida de celeridade e economia processual, 

sirva cópia da presente como mandado de intimação. Intime-se a autora, 

por meio de seu ilustre advogado. Notifique-se o nobre Parquet. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço Laboral: 

Sucata 03 Amigos, Av. General Melo, 3445, Praeiro, em Cuiabá/MT ZONA 

01

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001533-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VIEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA FERNANDA COSTA VICENTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1001533-41.2018.8.11.0041 AUTOR: VICTOR VIEIRA COSTA 

RÉU: KARLA FERNANDA COSTA VICENTE Vistos etc. Acolho a emenda 

da inicial constante no Id. nº 11556905. Processe-se em segredo de 

justiça (NCPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade processual, nos termos da 

Lei 1060/50. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 26 de 

março de 2018 às 09:00 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. A 

ação revisional pressupõe a ocorrência de fato novo quanto à 

possibilidade e necessidade que, precisa de prova a ser trazida aos autos 

com a defesa e durante à instrução, razão pela qual, indefiro o pedido de 

tutela de urgência para a minoração dos alimentos, eis que, eventual 

situação de desemprego, alegada pelo requerido, não é causa para 

revisionar os alimentos prestados a infante. Outrossim, intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 10 (dez) dias, retificando o 

valor da causa, sob pena de extinção. Intime-se o autor, por meio de sua 

ilustre advogada. Notifique-se o digno Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Rua: 02, Quadra 

03, n 13, São José (ao lado do bairro Nossa Senhora Aparecida, em 

Cuiabá/MT. ZONA 08

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015303-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PRADO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO THADEU PRADO DE MORAES OAB - MT11526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA FERNANDES PRADO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

BRASILINO DA SILVA PRADO NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIA KUCHLER PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO DE MORAIS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

WALTER FERNANDES PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX DOS SANTOS PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

ILANA PAOLA DOS SANTOS PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA FERNANDES PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

IZABEL DE SOUZA BRANDAO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

EVALDO FERNANDES PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO DILERMANDO PRADO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIOZAN FERNANDES PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

CIBELY LUIZE FERNANDES PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1015303-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARLENE PRADO 

DE MORAES INVENTARIADO: VILMA FERNANDES PRADO Vistos etc. 

Diante da comprovação[1] de quitação do financiamento do veículo 

Chevrolet Classic, placa OAV-6611, determino a expedição de alvará 

judicial, visando à transferência da propriedade do bem à herdeira Cibelly 

Luizi Fernandes Prado. Expeça-se o necessário. Outrossim, ante a 

apresentação dos dados bancários[2] da inventariante, expeça-se alvará 

judicial, nos moldes da decisão do id: 11129103, para levantamento do 

valor bloqueado. Com as providências, dê-se vista à Fazenda Pública 

Estadual, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito em substituição legal [1] Ids: 11361191, 11361307 e 

11361329 [2] Marlene Prado de Moraes, CPF 207.429.831-53 (Banco do 

Brasil, agência 4696-5, conta corrente 4142-4).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021300-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ELIAS GOULART (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

 

Certifico que a Contestação é tempestiva, ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, em 15 dias, apresentar a 

Réplica.
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008441-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WYSLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008441-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANA CAROLINA DE LIMA 

REQUERIDO: WYSLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO Visto. ANA CAROLINA DE 

LIMA PEIXOTO e WYSLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO aforaram Ação de 

Divórcio Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo 

conjugal e a homologação do acordo - Id 5566375. Determinada a emenda 

da inicial (Id. 8810602), foi devidamente atendida pelos requerentes (Id. 

94002679 e 9402682). É o relatório. D E C I D O. Trata-se de pedido de 

divórcio consensual, direito cujo exercício a nova redação do art. 226, § 

6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de modo que 

pode ser exercido pela simples manifestação de vontade dos cônjuges. A 

certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. Portanto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial 

havido entre os requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, 

que passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. A 

requerente voltará a usar o nome de solteira. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Expeça-se 

de imediato o mandado de averbação. Defiro às partes a gratuidade da 

justiça. P. I. C. Cuiabá/MT, 15.12.17. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036301-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. L. (REQUERENTE)

V. R. D. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1036301-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VANUSA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA LIMA, ARI CORREIA DE LIMA Vistos etc. Compulsando-se a 

inicial e os documentos acostados, observa-se que os bens foram apenas 

discriminados sem atribuição de seus valores. Além disso, o valor da 

causa está incorreto, tendo em vista que este deve compreender a soma 

dos valores dos bens a serem partilhados, mais o valor correspondente a 

12 (doze) prestaç~es alimentícias, propostas pelo autor. Portanto, 

intime-se para que a parte autora, emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para atribuir valores aos bens relacionados, bem como, 

para corrigir o valor dado à causa. Em havendo petição sanando as 

irregularidades, ao Ministério Público e depois, imediatamente, conclusos. 

Intimem-se. 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028932-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENINE DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES OAB - MT5763/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1028932-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LENINE DA COSTA LIMA 

REQUERIDO: MARIA ANTONIA DA COSTA Vistos etc. Lenine da Costa 

Lima aforou Ação de Interdição em face da sua mãe Maria Antonia da 

Costa. Foi informado o falecimento da requerida (Id. 10303267). É o 

relatório. D E C I D O. Tendo em vista a notícia de falecimento da requerida, 

não resta outra medida que não seja a extinção da presente ação, atingida 

pela perda de objeto. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se com as baixas de 

praxe. Notifique-se o Ministério Público. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 

15.12.17. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1010320 Nr: 27718-41.2015.811.0041

 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: RDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES MIRANDA - 

OAB:MT 15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente a manifestar acerca do Laudo Psicossocial 

acostado aos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 947687 Nr: 58961-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAM, WANESSA ARANDA GOMES MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT, RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte requerente para maifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 306033 Nr: 15708-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRW, APDNW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte exequente a manifestar requerendo o que entende de 

direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 756308 Nr: 8396-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cristiane aparecida da silva - 

OAB:13211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte requerente para manifestar acerca do ofício 

de fls. 84/87 no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1050628 Nr: 46722-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerida a aprezentar sua manifestação acerca do Laudo 

Psicossocial apresntado, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1229909 Nr: 14786-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA PAIM LOURENÇO DE BARROS, 

HELLEN SIMONE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA LOPES LEAL - 

OAB:OAB/GO 38203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a procuradora da requerente para que 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, dentro do 

prazo de 15 dias, sob pena de devolução da carta precatória aos autos de 

origem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1048229 Nr: 45589-84.2015.811.0041

 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: ALDMD, ERDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA SANTANA 

MIRANDA - OAB:MT/15861

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerida a apresentar os Memoriais, dentro do prazo de 10 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1164226 Nr: 37635-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARP, AGP, AGRD, ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:12753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 Vistos,

 Ante o teor da certidão de fl. 49, redesigno a audiência, para o dia 08 de 

março de 2018, às 13:30 horas.

 Mantenho, no mais, os termos da decisão de fl. 47.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1246503 Nr: 20088-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVM, SANDRA GEOVANA MARQUITI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO NOGUEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY CHRISTIANE BERTAIA 

DAL MASO - OAB:13390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a procuradora da requerente para que 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, dentro do 

prazo de 15 dias, sob pena de devolução da carta precatória aos autos de 

origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1250995 Nr: 21478-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - OAB:OAB/SP 

252.199, CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - OAB:OAB-MT 8389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a procuradora da requerente para que 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, dentro do 

prazo de 15 dias, sob pena de devolução da carta precatória aos autos de 

origem.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729845 Nr: 25868-88.2011.811.0041

 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: ELVIRA CLEMENTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALMI JOSE DOS SANTOS, 

VANIRA MARIA DOS SANTOS, JOSE VANDERLEI DOS SANTOS, 

VALDINEI MARCIO DOS SANTOS, GERSON APARECIDO DOS SANTOS, 

VERONICA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIA INFANTINA 

MARTINS, para devolução dos autos nº 25868-88.2011.811.0041, 

Protocolo 729845, 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.: 764964 Nr: 17640-90.2012.811.0041

 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: LCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ANDRÉ DA MATA - 

OAB:10.521/MT, LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126, MAGNO 

ALVES GARCIA - OAB:8779-A/MT, MARCUS RODRIGUES COSTA 

LIMOEIRO - OAB:15309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 17640-90.2012.811.0041, 

Protocolo 764964, 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.: 426762 Nr: 4184-06.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DYMILA OLIVEIRA DOS SANTOS, DINALVA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCYNIL RIBEIRO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 4184-06.1994.811.0041, Protocolo 

426762, 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.: 426765 Nr: 2389-96.1993.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DINALVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIS MARIO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCYNIL RIBEIRO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 2389-96.1993.811.0041, Protocolo 

426765, 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.: 426768 Nr: 2485-14.1993.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VAZ GUIMARÃES, DDINALVA OLIVEIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCYNIL RIBEIRO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 2485-14.1993.811.0041, Protocolo 

426768, 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.: 426813 Nr: 3097-15.1994.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VAZ GUIMARÃES FILHO, DINALVA OLIVEIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCYNIL RIBEIRO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 3097-15.1994.811.0041, Protocolo 

426813, 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.: 806577 Nr: 13057-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDSB, GLDSB, VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO CESAR 

FADUL, para devolução dos autos nº 13057-28.2013.811.0041, Protocolo 

806577, 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.: 1229905 Nr: 14785-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAFDR, DAVILA MATIA TIMOTEO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL FRANCO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE MORAES - 

OAB:PR/62227 N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a procuradora da requerente para que 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, dentro do 

prazo de 15 dias, sob pena de devolução da carta precatória aos autos de 

origem.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028020-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. E. I. (AUTOR)

D. I. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. F. I. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0015555A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1028020-82.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

DOMINGOS IGLESIAS FILHO Endereço: AVENIDA PRIMAVERA, 500, 

CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-414 Nome: HELEN CORREA ESTEVES IGLESIAS Endereço: 

AVENIDA PRIMAVERA, 500, CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ 

RESIDENCIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-414 PARTE REQUERIDA: Nome: 

ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS Endereço: AVENIDA E-3, 333, RES. 

HARMONIA, TORRE 3, APTO. 1402, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-267 FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO apresentada, no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,1 de fevereiro de 2018. assinado eletronicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000573-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000573-85.2018.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA Endereço: RUA TRÊS, Quadra 03, Casa 

70, RESIDENCIAL ITAMARATI, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-857 PARTE 

REQUERIDA: Nome: RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS Endereço: 

RUA SERIEMA, 01, 1 etapa, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-146 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

1205/2016 - CNGC, impulsiono o feito para intimação da parte autora da 

DECISÃO prolatada neste processo, bem como para recolher diligência do 

Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação/intimação, 

devendo ser escaneada e juntada a via original no processo respectivo, 

via SISTEMA PJE, valor este que deverá ser depositado no Banco do 
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Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5 (conta dos oficiais de 

justiça). Advertência: A central de mandados aceita somente comprovante 

de pagamento realizado por meio de recibo original, emitido diretamente 

pelo Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, não sendo permitido 

comprovante de depósitos efetuado por envelope, agendados, on line ou 

segunda via. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 1 de fevereiro de 

2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034281-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA BISPO GARCIA (EXECUTADO)

 

PROCESSO: 1034281-63.2017.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON Endereço: AVENIDA FERNANDO 

CORREA DA COSTA, - DE 4875 AO FIM - LADO ÍMPAR, PARQUE OHARA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78080-300 PARTE REQUERIDA: Nome: HELIA BISPO 

GARCIA Endereço: Estrada Rural, S/N, Lote 63, 63, podendo ser 

encontrada em outro endereço da inicia, Assentamento Santo Onofre, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento nº 1205/2016 - CNGC, impulsiono o feito para 

intimação da parte autora da DECISÃO prolatada neste processo, bem 

como para recolher diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento 

do mandado de citação/intimação, devendo ser escaneada e juntada a via 

original no processo respectivo, via SISTEMA PJE, valor este que deverá 

ser depositado no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5 (conta dos oficiais de justiça). Advertência: A central de 

mandados aceita somente comprovante de pagamento realizado por meio 

de recibo original, emitido diretamente pelo Banco do Brasil, ou caixa 

eletrônico, não sendo permitido comprovante de depósitos efetuado por 

envelope, agendados, on line ou segunda via. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 1 

de fevereiro de 2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029730-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. G. (REQUERENTE)

L. V. D. S. (REQUERENTE)

F. F. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. B. F. (REQUERIDO)

J. F. B. (REQUERIDO)

E. D. S. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1029730-40.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: SIRLEY 

APARECIDA GADOTTI Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 53, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 Nome: LUANA 

VIEIRA DA SILVA Endereço: RUA GOIÁS, 525, (LOT N V GRANDE), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-603 Nome: FABIANO 

FRANCISCO JUNIOR Endereço: RUA JORNALISTA AMARO DE 

FIGUEIREDO FALCÃO, 43, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-250 

PARTE REQUERIDA:Nome: LUANA FERREIRA BERNARDES FARIAS 

Endereço: RUA JOSÉ DOMINGOS DE FIGUEIREDO, 23, q03, COOPHAMIL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78028-140 Nome: JANAINA FERREIRA BERNARDES 

Endereço: RUA JOSÉ DOMINGOS DE FIGUEIREDO, 23, q03, COOPHAMIL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78028-140 Nome: Espólio de Semi Bernardes 

Endereço: RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS, 53, AVENIDA DOUTOR HÉLIO 

RIBEIRO, S/N, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-911 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificado, 

para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça e 

providências que entender cabíveis. CERTIDÃO ID: 11573345 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,1 de fevereiro de 2018. Marya Santanna de 

Souza. Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015242-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MATIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EUGENIO LASCH OAB - MT4579/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

DIONIZIO RODRIGUES DA SILVA (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1015242-80.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: NAIR 

MATIS DA SILVA Endereço: RUA SETE, 25, QUADRA 25, JARDIM 

INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-632 PARTE REQUERIDA: 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

e tomar as providências que entender pertinentes. CERTIDÃO ID N. 

11598020 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,1 de fevereiro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 263095 Nr: 22003-33.2006.811.0041

 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: AFA, RFA, MFAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT, WAGNER LEAO DO CARMO - OAB:3571/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, e, considerando o postulado às fls. 239, nomeio 

inventariante a Requerente MARA FERNANDA ANGELO ISMAEL, e, 

embora dispensável (art. 664 do CPC), havendo necessidade, poderá 

prestar compromisso em cinco dias, junto a Secretaria deste Juízo. 

Consigno, por oportuno, 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 (...)“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 do de 

cujus, 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 sobrepartilha, com a indicação/confirmação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro, em 

observância, ainda, do art. 1829 do Código Civil. Após, havendo interesse 

de interditada, fls. 240v, dê-se vista ao Ministério Público, art. 178, II e 698 

do CPC, e, em seguida, voltem conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 884396 Nr: 19447-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA DE MOURA VIANA, MARIA TANIDA FELIPIN 

PEREIRA, CIBELE FELIPIN PEREIRA, ANA LUIZA FELIPIN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811, 

JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - OAB:4.340-B/MT, Silvia Soares 

Ferreira da Silva - OAB:14610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a certidão de fls. 454, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 175771 Nr: 23589-76.2004.811.0041

 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: RAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 23589-76.2004 – Código 175771

Ação: Inventário pelo rito de Arrolamento

 Vistos, etc...

 Atento ao postulado às fls. 255/256, pela inventariante/Requerente, e, 

considerando, até mesmo, a possibilidade de sobrepartilha nos próprios 

autos de inventário, artigos 669 e 670 do CPC, defiro o pedido de 256, 

primeiro parágrafo.

 Oficie-se, portanto, ao Banco do Brasil, fls. 255, conforme se requer às 

fls. 256, para que informe/esclareça a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, quanto a existência de valores disponíveis, em nome do de cujus 

Clovis Donizette Bianconi, e, apresente extratos bancários de dos dois 

últimos meses, referente à conta bancária de titularidade do referido de 

cujus, bem como, a fim de que “sejam encerradas as contas bancárias de 

titularidade do de cujus”, fls. 256, tudo sob as penas da lei, em caso de 

inércia da instituição financeira, quanto às providências adotas ou 

eventual inviabilidade justificada.

 Após, dê-se vista à inventariante/Requerente, fls. 255, para que tome 

ciência e requeira o que mais de direito no prazo de quinze dias. Às 

providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 172970 Nr: 21693-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKAS, PSAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Costa Lopes Adams - 

OAB:6.447/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, MARCOS AURELIO DA COSTA - OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:11.967

 Vistos, etc...

 Atento ao postulado pelo exequente às fls. 514/514v, e, sem prejuízo do 

desconto referente aos alimentos vincendos, defiro o pedido de 

penhora/desconto do salário do executado, no percentual mensal de 25% 

(cinquenta por cento) dos seus ganhos líquidos, mediante abatimento em 

folha de pagamento, até a quitação total do valor remanescente 

executado, fls. 515, mesmo porque, essa pretensão, encontra respaldo no 

artigo 529, § 3º do vigente Código de Processo Civil, in verbis:

 “Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de 

execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, 

de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, 

somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus 

ganhos líquidos.”

 Oficie-se, portanto, à empresa empregadora indicada às fls. 514v, para 

que providencie o necessário ao desconto em folha de pagamento do 

executado, no percentual mensal de 50% (cinquenta por cento) da 

remuneração do Executado, fazendo constar, no entanto, que 25% (vinte 

e cinco por cento), refere-se as pensões atuais/alimentos vincendos e 

25% (vinte e cinco por cento), referem-se a penhora por débito de 

alimentos em atraso, conforme deferido nesta oportunidade, para fins de 

quitação do débito alimentar em execução, informando a este Juízo, no 

prazo de cinco dias, quanto às providências adotadas, sob as penas da 

lei, e, em seguida voltem conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1037564-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI CAMARGO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo Altair Rosa Jacob (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1037564-94.2017.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso. 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, 

ressalto que o pedido de decretação do divórcio será analisado durante a 

audiência de tentativa de conciliação a ser abaixo designada, caso não 

haja acordo entre as partes, uma vez que conforme já informado pela 

Requerente, as partes estão separadas de fato há quase 20 (vinte) anos, 

não havendo prejuízo para posterior análise do pedido. 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 26/04/2018 às 17:00 horas, 

dada necessidade de expedição de carta precatória. Cite-se a parte 

Requerida, observando-se os endereços indicados nos documentos de Id 

n. 11568207 e Id n. 11568216, 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 a carta precatória 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, bem como cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029771-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. C. S. (RÉU)
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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 15:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006335-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. M. (REQUERIDO)

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, DESIGNADA PARA O DIA 27/02/2018 ÀS 15:30 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032409-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. P. (REQUERIDO)

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, DESIGNADA PARA O DIA 26/02/2018 ÀS 16:00 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001803-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA TIBALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA DE SOUZA PINTO (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 

26/02/2018 ÀS 17:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. OUTROSSIM, PARA 

QUE SE MANIFESTE ACERCA DE CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA (ID10691540).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008085-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUECIR TOMAZIA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODACILDO LISBOA DE ALMEIDA (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 

26/02/2018 ÀS 17:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019714-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO LOPES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRO CHAVES TORRES OAB - MT13487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA BENETOLLI (RÉU)

M. C. B. P. (RÉU)

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: 

1019714-27.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: AUTOR: PAULO DE 

TARSO LOPES PEREIRA Requerido: MIRELLY CRISTINE BENETOLLI 

PEREIRA representada por ANGELA CRISTINA BENETOLLI 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, no prazo de 

30(trinta) dias, de acordo com o art. 178, da lei. 13.105/2015, com a 

finalidade de intimar Vossa Senhoria da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento no dia 22/02/2018 às 15h00min 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, 1 de fevereiro 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000332-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. C. D. S. C. (RÉU)

B. C. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer a Audiência de Conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia 24/04/2017, às 17:00 horas a ser realizada na sede de juízo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000332-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. C. D. S. C. (RÉU)

B. C. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000332-48.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: 

WASHINGTON MAIKE CAITANO Requerido: DANIEL VICTOR CAMARGO DE 

SOUZA CAITANO representado por BRENDA CHRISTYA DE SOUZA 

CAMARGO 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, no prazo de 30(trinta) dias, de acordo com o art. 178, da lei. 

13.105/2015, com a finalidade de intimar Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento no dia 22/02/2018 às 15h30min 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, 1 de fevereiro 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018933-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ELIANA BOTELHO SILVA OAB - MT17835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARLOS ASSIS APOITIA (RÉU)

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: 

1018933-05.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: CLAUDOMAR DA 

SILVA Requerido: ADRIANO CARLOS ASSIS APOITIA 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, no prazo de 

30(trinta) dias, com a finalidade de intimar Vossa Senhoria da audiência de 

tentativa de conciliação que será realizada no dia 22/02/2018 às 16h00min 

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, 1 de fevereiro 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) 3648-6486

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009522-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GIL DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE XAVIER RIBEIRO OAB - MT19465/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SILVA CAMPOS (RÉU)

PAULO HENRIQUE DAMIANI (RÉU)

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: 

1009522-35.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Valor causa: R$ 11.244,00; Requerente: 

FERNANDA GIL DIAS Requerido: WAGNER SILVA CAMPOS, PAULO 

HENRIQUE DAMIANI 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, no prazo de 30(trinta) dias, de acordo com o art. 

178, da lei. 13.105/2015, com a finalidade de intimar Vossa Senhoria da 

audiência de tentativa de conciliação no dia 22/02/2018 às 16h30min 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, 1 de fevereiro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002341-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. S. (AUTOR)

I. S. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. N. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 11568692, e, 

cumprimento ao item 5 da decisão de ID 10246912, impulsiono os autos 

para intimar a parte RÉ a fim de, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre ele se 

manifestar, bem como informar se pretende produzir outras provas, e, 

após, para fazer vista do feito ao Ministério Público e conclusos. 

Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002341-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. S. (AUTOR)

I. S. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. N. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 11568692, e, 

cumprimento ao item 5 da decisão de ID 10246912, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fim de, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

ele se manifestar, bem como informar se pretende produzir outras provas, 

e, após, para fazer vista do feito ao Ministério Público e conclusos. 

Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000415-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. B. (REQUERENTE)

ELIANKIM DE JESUS BARCELO (REQUERENTE)

CRISTIANE DE JESUS BARCELO (REQUERENTE)

KAOANY DE JESUS BARCELO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTROGILDO FRANCISCO BARCELO (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, em cumprimento ao item 4 da decisão de ID 

11398069, impulsiono os autos para intimar a Inventariante a fim de, no 

prazo de 60 dias, apresentar a certidão negativa de débito da falecida 

perante a Fazenda Pública Estadual (a ser obtida na PGE) e o 

comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado 

da GIA-ITCD e da avaliação dos imóveis inventariados. Cuiabá/MT, 1 de 

fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001123-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KANDRIA JULIANA MESQUITA SOARES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA OAB - MT0017790A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JACKSSON MARTINS LARA (REQUERIDO)

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, certifico que em contato com o Setor de 

Neuropsiquiatria Forense do IML (3613-1205), agendei a realização de 

exame pericial com o(a) interditando(a) para o dia 30/07/2019, a partir das 

13:30 horas, a ser realizada no local em que o(a) interditando(a) está 

internado(a), qual seja, no Hospital São Mateus (R. Safira, n.º 400, Jardim 

Aclimação, Cuiabá-MT, CEP 78050-060, telefone: (65) 3051-2222), 

oportunidade em que todos os exames e receitas médicas do(a) 

periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. Cuiabá/MT, 1 de 

fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000891-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIACO CABALLERO (REQUERIDO)

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, certifico que em contato com o Setor de 

Neuropsiquiatria Forense do IML (3613-1205), agendei a realização de 

exame pericial com o(a) interditando(a) para o dia 30/07/2019, a partir das 

13:30 horas, a ser realizada no local em que o(a) interditando(a) está 

internado(a), qual seja, na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá (Praça 

do Seminário, n.º 141, Dom Aquino, Cuiabá-MT, CEP 78015-325, telefone: 

(65) 3051-1946), oportunidade em que todos os exames e receitas 

médicas do(a) periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. 

Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029657-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029657-68.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a INTIMAÇÃO da parte AUTORA, através de sua 

advogada, via DJE, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 05/04/2018, às 15:00h, oportunidade em que deverá 

comparecer portando todos seus documentos pessoais e acompanhada 

de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029657-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029657-68.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, através de sua 

advogada, via DJE, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 05/04/2018, às 15:00h, oportunidade em que deverá 

comparecer portando todos seus documentos pessoais e acompanhada 

de advogado(a), cientificando-o de que a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do CPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a parte requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte 

requerida, quando ambas as partes manifestarem expressamente 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, 

do CPC), e que, não sendo contestada a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1229341 Nr: 14604-64.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YTS, TCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR PACHECO - 

OAB:SP/55.857

 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. 16, 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
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 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1232086 Nr: 15547-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGM, MGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, em 

cumprimento à decisão de fl. 20, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, a fim de, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da 

decisão e da certidão de fls.09/10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1171857 Nr: 40934-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE MARIA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTUNES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDER TADASHI BABATA - 

OAB:12.003/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.

 Tendo em vista que foi cumprida a finalidade da presente deprecata, 

comunique-se ao deprecante, prestando as informações, acompanhada 

cópia dos documentos de fls. 27/32.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 11 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1192652 Nr: 2259-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAMIRYS FELIPE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MOREIRA FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIO SILVEIRA LIMA - 

OAB:25947/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 12, 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.: 1221384 Nr: 11930-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDV, BCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA RONCHINI 

MONTALVÃO - OAB:45.466/PR

 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. 29, 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.: 1252538 Nr: 21951-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELZAIR MARIA DE ARAUJO, ADALZIZA ARAUJO 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVENCIO FRANCISCO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:3777/MT

 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.: 759638 Nr: 11950-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS D'AVILA, JACQUELINE 

GARCIA D'AVILA, ROSANGELA GARCIA D'AVILA, DENISE GARCIA 

D'AVILA, FABIO GARCIA D'AVILA, SOLANGE GARCIA D'AVILA KLEY, 

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D'AVILA, LOURENÇO NUNES DA 

FONSECA D'AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LOURENÇO GARCIA D'VILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANCARDE FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:12.464-DF, FLÁVIO FERNANDO LEAL LAWALL - 

OAB:7.701, Lourena Vieira de Oliveira D'avila - OAB:14063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A inventariante requereu, nas fls. 943/945, a designação de audiência 

de conciliação, e a suspensão de todos os prazos em relação à nova 

perícia, até a realização da audiência.

A despeito de não haver previsão, específica, para a realização de 

audiência no processo de inventário, o § 3º do art. 3º do Código de 

Processo Civil de 2015, dispõe que a conciliação deve ser estimulada pelo 

juiz, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo.

Por sua vez, o inciso V do art. 139 do novo Código de Processo Civil, 

estabelece que incumbe ao juiz, na condução do processo, promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição.

Tais regras se aplicam a qualquer tipo de processo, inclusive ao 

inventário, razão pela qual, defiro o pedido de fls. 943/945, para designar 

audiência de conciliação para o dia 05/04/2018, às 15h20, devendo as 

partes ser intimadas para comparecimento.

2. Tendo em vista a audiência designada, determino a suspensão de todos 

os prazos estabelecidos na decisão de fls. 943/945, até nova decisão, em 

audiência.

3. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1163239 Nr: 37230-14.2016.811.0041

 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: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS/UNIC - OAB:, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.1. Trata-se de ação inicialmente proposta como ação de 

divórcio c/c partilha de bens, alimentos, Guarda e regulamentação de 
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Visitas, na qual foi homologado o acordo a que chegaram as partes, em 

relação às vistas, guarda, divórcio e partilha de bens, prosseguindo a 

presente somente em relação ao pedido de alimentos dos filhos (fls. 

78/79). (...) O representante do Ministério Público manifestou pela 

designação de nova audiência de conciliação, instrução e julgamento (fls. 

87).Portanto, a requerimento das partes e do representante do Ministério 

Público, para dirimir a controvérsia, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 14/03/2018 às 15h00min. 2. Intime-se o autor, 

pessoalmente, e seu advogado constituído (Coordenador do Núcleo de 

Práticas Jurídicas), bem como a ré, pessoalmente, e a douta Defensora 

Pública que a representa, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhados de suas testemunhas arroladas no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 357, §4º, do CPC), cabendo ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC), salvo 

no caso de ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, §4º, do CPC, 

quando, então, deverão formular requerimento para que a intimação se dê 

via judicial.3. Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja 

interesse da parte, deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte 

contrária, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e 

julgamento.Caso haja requerimento nesse sentido, como já foi requerido 

pelo autor (fls. 83), a parte deverá ser pessoalmente intimada para prestar 

depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, no caso de não 

comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor (art. 385, §1°, do 

CPC).4. Ciência ao representante do Ministério Público.5. Intimem-se e 

cumpra-se.Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 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:

 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.: 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 15, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290934 Nr: 10850-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDLP, RDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDP

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 10850-66.2007.811.0041, 

Protocolo 290934, 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.: 1064781 Nr: 53115-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGDG, ADMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GISELDA NATALIA 

DE SOUZA WINCK ROCHA, para devolução dos autos nº 

53115-05.2015.811.0041, Protocolo 1064781, 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.: 1247942 Nr: 20502-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, ELIZANDRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 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. 12, 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): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1260265 Nr: 24483-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRJ, LCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO 

PAULO (UNIDADE DIADEMA) - OAB:

 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): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1259208 Nr: 24126-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECMA, AUGUSTA PAULINA MYSZKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO LIEBER DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELA MANFROI TISSIANI - 

OAB:31.912/PR, SANDRIELLI CZELUSNIAK FREITAS - OAB:71.711 PR

 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. 68, 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 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DE FATIMA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Ante as circunstâncias e 

provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no art. 98 do Código de Processo Civil, lhe CONCEDO os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o contrário. CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) 

com as advertências do art. 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000955-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXI REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO PEREIRA DA SILVA OAB - GO23004 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: I. Dê-se vista ao autor 

para comprovar o recolhimento das custas. II. Cite-se o réu para 

apresentar contestação, observado o artigo 183 do Código de Processo 

Civil. III. Caso o réu, na contestação, sustente alguma das matérias 

enumeradas nos artigos 337 e 350 do Código de Processo Civil abra vista 

em favor da parte autora para manifestação, no prazo de 15 dias. IV. Int. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028936-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031990-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA PAULA DE ALMEIDA MORAES DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024688-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZINATTO & SOUZA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT0013008A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007379-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VERGILIA DA SILVA (AUTOR)

ROSIMAR VICENTE MACHADO (AUTOR)

EDICARLOS DE SOUZA TEODORO (AUTOR)

POLIANE TALITA DOS SANTOS CARVALHO (AUTOR)

CLAUDOMIRO PIRES DA SILVA (AUTOR)

PEDRO PAULO DA SILVA FILHO (AUTOR)

LEONARDO DE ARRUDA VELOSO (AUTOR)

CARLOS CESAR BARROS DA SILVA (AUTOR)

ANA SILVA COSTA DE ALMEIDA (AUTOR)

KLEBER RICARDO ARANHA DE MOURA (AUTOR)

JONATTAN TAQUES SAMPAIO (AUTOR)

ELISABETE VIDOR (AUTOR)

ALISSON PEREIRA CARRIJO (AUTOR)

WAGNER ROSA SOARES (AUTOR)

SANDRO ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030092-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NOLASCO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035855-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 899977 Nr: 29808-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO DA CUNHA NETO - 

OAB:12069/MT, Priscilla Carvalho da Cunha - OAB:15893-B

 VISTOS ETC.

Aguarde-se o cumprimento do despacho exarado no feito em apenso 

nesta data.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 175637 Nr: 23534-28.2004.811.0041

 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: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROMÉLIA RIBEIRO PERON - OAB:11764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Iimpulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

recolher as custas de preparo da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 110404 Nr: 1640-30.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR, CRISTIANA ESPÍRITO SANTO RODRIGUES - 

OAB:6.004/MT, DIOGO EGIDIO SACHS - OAB:4.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5.408/MT

 Defiro o pedido de fl.392

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação ao 

executado.

Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se o art. 854, §3º, do CPC.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 392670 Nr: 28155-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELINTRO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONCA - OAB:3.247/MT

 Autos n. 28155-92.2009.8.11.0041.

I – Dê-se vista ao INSS da petição e documentos de fls. 228/236. Caso 

concorde com a habilitação, visando a celeridade, deve se manifestar no 

embargo à execução.

II – Int.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 841462 Nr: 45716-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIS DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 VISTOS ETC.

Transitada em julgado e integralmente cumprida a sentença exarada no 

feito em apenso, restará a expedição da requisição de pagamento.

Antes disso, porém, imperiosa a atualização do valor devido, já que o 

cálculo está desatualizado.

Neste contexto, convém relevar que o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiu que incidem juros de mora no período compreendido 

entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de 

pequeno valor (RPV) ou do precatório, entendimento que foi firmado no 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 579431, com repercussão geral 

reconhecida:

"Ressalto, (...), dois pontos que reputo de relevância para o julgamento do 

recurso. O primeiro é que o Verbete Vinculante nº 17 da Súmula não deve 

ser observado na situação concreta, porquanto não se trata do período de 

dezoito meses aludido no artigo 100, §5°, da Carta de 1988. Versa-se o 

lapso temporal compreendido entre a elaboração dos cálculos e a 

requisição, cuidando-se especificamente de requisição de pequeno valor, 

não submetida ao mencionado prazo de dezoito meses. O segundo – e o 

mais importante – é que o entendimento encampado pela sempre ilustrada 

maioria – da não incidência dos juros da mora durante o aludido prazo – foi 

superado pela Emenda Constitucional nº 62/09, a qual incluiu, no artigo 100 

da Carta, o §12, com a seguinte redação: (...). Notem que a Emenda foi 

publicada em 10 de dezembro de 2009, após a aprovação do Verbete 

Vinculante n° 17, ocorrida na sessão plenária de 29 de outubro de 2009. 

(...). Cabe ressaltar, a propósito, que tramita, no Supremo, a Proposta de 

Verbete Vinculante nº 111, por meio da qual se requer o cancelamento ou 

a revisão do Verbete Vinculante nº 17. O incidente foi sobrestado pelo 

ministro Dias Toffoli, para aguardar o julgamento deste recurso. 

Assentada a mora da Fazenda até o efetivo pagamento do requisitório, 

não há fundamento jurídico para afastar a incidência dos juros moratórios 

durante o lapso temporal anterior à expedição da requisição de pequeno 

valor, que é objeto do extraordinário." (RE 579431, Relator Ministro Marco 

Aurélio, Tribunal Pleno, julgamento em 19.4.2017, DJe de 30.6.2017, com 

repercussão geral - tema 96) (destaquei)

Destarte, DETERMINO que o crédito devido (fl. 11) seja atualizado 

conforme adiante exposto.

Os juros moratórios incidentes sobre o(s) crédito(s) devem ser os 

aplicados às cadernetas de poupança, conforme art. 1°-F da Lei n° 

9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

 O(s) valor(es) deve(m) ser corrigido(s) monetariamente pelo INPC, e, a 

partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu 

nova redação ao 1°-F, da Lei n° 9.494/97, a correção monetária deve-se 

dar com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR) até 25.3.2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA-E 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), observando-se a 

Questão de Ordem das ADINs 4357 e 4425, proferida em 25.3.2015, pelo 

Plenário do STF:

“(...) 2) conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade 

dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de 

conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e 

mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a 

saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 
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Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos 

em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”

A propósito:

 “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃOHONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – TR ATÉ 

25.3.2015 – APÓS IPCA – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Em conclusão do 

julgado nas indicadas ADIs, a Suprema Corte modulou os efeitos da 

inconstitucionalidade então afirmada, tendo concluído, em Questão de 

Ordem, por conferir eficácia prospectiva à declaração, fixando como 

respectivo marco inicial a data de conclusão do julgamento, em 25 de 

março de 2015. 2- Assim, por ordem do Excelso Pretório, manteve-se, 

para a correção monetária, a aplicação do índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), até 25 de março de 2015, data 

após a qual os débitos ordinários da Fazenda deverão ser corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA). 3 - Quanto aos 

juros, vige a regra do art. 5º da Lei nº. 11.960/09, devendo ser calculados 

conforme os juros aplicados à caderneta de poupança. 4 - Recurso 

parcialmente provido.” (Ap 17132/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 15/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 

EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – DIÁRIAS – PAGAMENTO DE 

DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO – NECESSIDADE – 

INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL NO 231/2005 – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – TR ATÉ 25/03/2015 – 

APÓS IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os valores 

devidos pela Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo 

INPC, desde o vencimento de cada parcela – parâmetro vigente pela 

legislação vigente à época do débito – e, a partir de 30/06/2009, data da 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao 1°-F, da 

Lei no 9.494/97, a correção monetária deve-se dar com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 

25/03/2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial). (...).” (Apelação / Remessa Necesária 

59383/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2017, Publicado no DJE 

24/05/2017) (destaquei)

Intimem-se as partes desta decisão.

Após, remetam-se os autos para contadoria visando à elaboração de 

cálculo nos termos acima expostos.

Elaborado o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias, devendo a Fazenda Pública manifestar, se 

for o caso, nos termos do art. 100, §9° da CF/88.

Certificado o decurso do prazo assinalado no parágrafo anterior sem 

manifestação e/ou não havendo discordância das partes, expeça-se a 

pertinente requisição de pagamento (precatório ou pequeno valor), 

conforme o caso, nos termos do art. 535, §3° do CPC/2015.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 880040 Nr: 16786-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ANTONIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO DA CUNHA NETO - 

OAB:12069/MT, Priscilla Carvalho da Cunha - OAB:15893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos da execução de sentença, observa-se que o título 

judicial executado, composto tão somente pela cópia de acórdão de fls. 

14/21, não está devidamente assinado, não consubstanciando, destarte, 

documento idôneo para aparelhar a pretensão executória.

Outrossim, verifica-se que não foi acostada ao feito cópia da certidão de 

trânsito em julgado da referida decisão judicial, documento que 

evidenciaria a exigibilidade do título judicial.

Desta feita, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção da execução, apresente nos autos cópias autenticadas 

dos originais dos documentos acima apontados.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 452532 Nr: 24660-06.2010.811.0041

 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: WAGNER MELLO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Diante do exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c 

Pedido de Tutela Antecipada. Condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios no valor de 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa. No entanto, tendo em vista a parte requerente gozar dos 

benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade da cobrança pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser cobrada caso o credor demonstre 

que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir, conforme 

art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de praxe.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 728444 Nr: 24367-02.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Prejudicado o pedido de cumprimento de sentença de fls. 33/36, pois antes 

dela a parte exequente já havia intencionado nos autos apartados em 

apenso (cód. 769878) a mesma pretensão executória.

Assim, apenas aguarde-se o deslinde das execuções em apenso (códs. 

769878 e 769877).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 769878 Nr: 22873-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ALESSANDRO 

SILVERIO - OAB:7689, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - 

OAB:8.495/MT

 VISTOS ETC.

Expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor para recebimento 

do crédito de fl. 28, observando-se o disposto no art. 535, §3°, II e o 

Provimento n. 11/2017-CM de 10.8.2017.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821746 Nr: 27933-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL MARIA DE JESUS, IZENE DO NASCIMENTO DA 

SILVA, JOSÉ CARLOS GARCIA, JÚLIO CÉSAR LIBERALI, JÚLIO CÉSAR 

VICENTE DA SILVA, MARI ALBA TROJAN DE AGUIAR, MARIA DO 

ROSÁRIO DE FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA LENIR STRAUB, 

MARIA EUNICE DOS SANTOS, NEIDE LOPES DA SILVA FILIPUS, PAULO 

LAÉRCIO DA SILVA, RAQUEL PEREIRA BORGES, ROSÂNGELA ROGÉRIA 

GRIEP, SÍLVIA INÊS KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 839877 Nr: 44331-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLINO PRADO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública, torno sem efeito a 

decisão de fls. 75/77 e DETERMINO que os autos sejam novamente 

remetidos ao Contador Judicial para elaborar a atualização dos cálculos 

entre a data da expedição da certidão ( 09/04/2009) até a expedição do 

ofício requisitório ( 12/06/2014).Os juros moratórios incidentes sobre o 

crédito devem ser os aplicados às cadernetas de poupança, conforme art. 

1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009. 

Quanto a data inicial, é certo que por se tratar de débito oriundo de 

responsabilidade contratual líquida, em que a mora é ex re, são devidos 

juros moratórios desde a data do vencimento da obrigação, in casu, a data 

da emissão da certidão. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, e, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n° 

11.960/09, que deu nova redação ao 1°-F, da Lei n o 9.494/97, deverá ser 

utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), nos 

termos da decisão do STF.Para a correção monetária, a data inicial 

também deverá ser a data da emissão da certidão. Após, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Não 

havendo discordância das partes, DETERMINO a expedição do precatório, 

nos termos do art. 910 e ss do CPC/2015. Fica prejudicada qualquer 

alegação do Estado quanto aos índices de correção monetária e juros, 

assim como quanto às respectivas datas iniciais de incidência, 

considerando a decisão proferida pelo STF, em repercussão geral. Após a 

expedição, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846648 Nr: 50245-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIMONE TURCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855760 Nr: 58180-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BRUNO DOS SANTOS, ADAIRTON MIGUEL DA 

SILVA, ADEMAR JORGE SILVA, ADILA MARIA DA SILVA, ANDRÉ 

RODRIGUES DE PAULA, AJULVANETE MARIA DE LIMA NETO, ALAIDE 

SOUZA MIRANDA, ALICINA MARIA ALVES DE ALMEIDA, AMIR NUNES 

GODOY, ANABEL MARIA DA SILVA 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: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857263 Nr: 59502-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LUIZ PATROCINO, ADELITA GUARNIERI, 

ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO, ANGELA TEN CATEN DE 

SOUSA, ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA, DAVINO PADILHA VIEIRA, 

CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS CESAR LARA ALVES, CÁSSIO 

JOÃO LOURENÇO DOS REIS, EDUARDO DE LIMA CUNHA, ELDER JOSE DA 

SILVA, ILÁRIO VILELA SILVA, PAULO PEREIRA DA COSTA, MIGUEL 

LEMES DOS REIS, LUIZ FERNANDO DA SILVA, MILTON DE OLIVEIRA 

OJEDA, JOÃO CARVALHO DE ABREU, MICHEL ERNANI CARDOSO, NODIR 

RODRIGUES, JOÃO PONCE DA SILVA, KLEBER MAGALHÃES FERREIRA, 

LEONCIO LIBANIO DUARTE NETO, MARCELO GOMES SOBRINHO, 

MARCOS JOSE RIBEIRO AGUIAR, OSCAR JOASEIRO, ROSIMEIRE 

MESSIAS DE LANA PATROCINIO, SERGIO ZUFINO DA SILVA, VAGNER 

PEREIRA PIRES, WILLIAN RODRIGO DA SILVA HURTADO ODA, YASLLAN 

TEIXEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 769877 Nr: 22872-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC

 VISTOS ETC.

Proceda-se à atualização do crédito de honorários no montante de R$ 

340,19 (trezentos e quarenta reais e dezenove centavos, fls. 5/7), na 

forma do art. 3° do Provimento n. 11/2017-CM de 10.8.2017.

Após, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor para 

recebimento do crédito, observando-se o disposto no art. 535, §3°, II e o 

Provimento n. 11/2017-CM de 10.8.2017.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865157 Nr: 5721-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJANIR BARBOSA DE CARVALHO, EMERSON JOSE 

DE SOUZA, NELCI TEODORO PEREIRA, IVANETE ALMEIDA DE MELO, 

CATARINA MARIA DA SILVA, LINDALVA APARECIDA DE MIRANDA 

FERREIRA, ANDRELINA DOMINGAS DE AMORIM, CLAUDEMIR CLOVIS DE 

CAMPOS, SOLENE JUSTINA DE OLIVEIRA, GONCALINA ROSANE CURADO

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871625 Nr: 10775-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MAMORE FERREIRA DA SILVA, ARMANDO 

EMILIANO GAMA, ARLINDO DE OLIVEIRA, BARTOLINA BORGES DA 

SILVA BATISTA, CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA, BSEZ, 

BENEDITA PEREIRA NOVAES, BENEDITO JORGE DE OLIVEIRA, 

BERTOLINO PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:187089/SP

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920033 Nr: 43470-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILTO NOGUEIRA FIXINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933536 Nr: 51212-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA FERNANDES VIDZIUNAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952423 Nr: 1186-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTINEIA DIAS DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998255 Nr: 22718-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLEY BERGSON GONÇALVES DE ABREU

 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:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042270 Nr: 42618-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER CRISOSTOMO DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 1047840 Nr: 45336-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIS DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190
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 VISTOS ETC.

Tratam-se de embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra 

execução de título extrajudicial promovida por EDIS DA SILVA BARBOSA, 

sob o fundamento, em síntese, de que decorreu o prazo prescricional 

quinquenal entre a data de emissão do título executivo (11.4.2009) e a da 

citação da Fazenda Pública (setembro de 2015).

Com base na referida tese, requer a extinção da execução ajuizada.

Intimado, o exequente/embargado apresentou impugnação às fls. 29/33.

É o relatório.

DECIDO.

A causa comporta julgamento, já que seu deslinde prescinde da produção 

de outras provas.

Com efeito, ocorrendo despacho que ordena a citação (10.8.2015, fl. 12), 

a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (em 

23.10.2013, fl. 5 do processo principal apenso), conforme redação do art. 

240, §1° do CPC (correspondente ao art. 219, §1° do CPC/73).

Assim, não há que se falar em prescrição, já que o prazo quinquenal não 

decorreu entre a data de emissão do título (11.4.2009) e o ajuizamento da 

ação (em 23.10.2013).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Estado ao pagamento das custas e despesas processuais e 

em honorários advocatícios que fixo em 10% do proveito econômico da 

execução, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC.

P. R. I.

Em caso de interposição de apelação pela(s) parte(s), observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015.

Transitada em julgado, certifique-se e translade-se cópia desta sentença e 

certidão de trânsito ao feito principal.

Após, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051573 Nr: 47202-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MENA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 374690 Nr: 11131-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILTON SIRQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS 

- OAB:15212-E, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, intime-se a parte embargada para, 

no prazo legal, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios opostos.

 Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 880047 Nr: 16793-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VENERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, intime-se a parte embargada para, 

no prazo legal, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios opostos.

 Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1045469 Nr: 44102-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACI BOTELHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, intime-se a parte embargada para, 

no prazo legal, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios opostos.

 Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1059674 Nr: 50893-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA - OAB:OAB/MT 4646

 Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, intime-se a parte embargada para, 

no prazo legal, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios opostos.

 Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000818-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso - DETRAN/MT, Sr. Teodoro Moreira Lopes (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Posto isto, JULGO LIMINARMENTE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no artigo 332, I, do CPC c/c a 

Súmula 266 do STF. Por consequência, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 183 de 480



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: 1001441-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIANA ANDRADE DA FONSECA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:EX EXPOSITIS, estando patente a 

intempestividade da ação mandamental, nos termos do artigo 487, inc. IV, 

do Código de Processo de Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a ação. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se com as devidas baixas. 

Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036895-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038862-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017495-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO ATACADAO LTDA (AUTOR)

MARCOS ROSENDO DA SILVA (AUTOR)

REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO)

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT0006173A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022444-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL VITAL DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Portanto, diante das considerações supra, determino a 

intimação da Parte Requerente para, querendo o bloqueio de valores, traga 

aos autos três orçamentos referentes ao procedimento médico postulado, 

de empresas prestadoras do serviço distintas.". OBSERVAÇÃO: O 

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: 1001550-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ OAB - MT622/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"(...)Isto 

posto, compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão foi omissa, 

uma vez que, por mais que tenha fundamentado acerca da pretensão do 

Embargante, não fez constar as placas de um dos automóveis. Desta 

forma, pela fundamentação supra, ACOLHO os embargos declaratórios 

oferecidos em face da decisão Id. 11501192, alterando a parte dispositiva 

desta, que passará a constar: “Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim 

de que seja permitido à Impetrante obter os CRLVs dos veículos descritos 

na inicial, placas KAN 6600 e NJI 2105, sem a necessidade do 

recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a 

ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais 

exigências.” No mais, a decisão permanece como lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018. MARCIO A. GUEDES Juiz de 

Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CHARLOT QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos 

do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial 

anexando, no prazo de 15 (quinze) dias, a Comunicação de Acidente de 

Trabalho – CAT (inciso IV, art. 319, NCPC), sob pena de indeferimento, nos 

termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001684-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES SILVERIO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos 

do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial 

anexando, no prazo de 15 (quinze) dias, a Comunicação de Acidente de 

Trabalho – CAT (inciso IV, art. 319, NCPC), sob pena de indeferimento, nos 

termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035961-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"...Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos 

do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial 

anexando, no prazo de 15 (quinze) dias, a Comunicação de Acidente de 

Trabalho – CAT (inciso IV, art. 319, NCPC), sob pena de indeferimento, nos 

termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002223-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT0009689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Procurador-Geral do Estado do Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

CNPJ - 09.457.686/0001-19 (REPRESENTANTE)

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO)

JANE SAVI PEREIRA OAB - 503.498.569-15 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos, etc. Intime-se o requerido para informar os dados 

bancários a qual os valores deveram ser depositados e acerca do pedido 

de desistência formulado pela parte requerente sob o Id. 3039513. 

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: 1000903-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZES DE AMORIM SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001531-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERBER JUNIO PAISANO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (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:"...Por todo o exposto, declino da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos 

deverão ser remetidos, após as anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031987-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ISABEL VITORIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001540-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOURA DA SILVA OAB - MT2863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ANA 

MARIA CORRÊA objetivando a desconstituição da sentença proferida nos 

Processo n. 32957-02.2010.811.0041, Código n. 465421. Decido. De 

acordo com o art. 17-B, inciso I, alínea “f”, do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, compete às Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Público e Coletivo, julgarem originariamente as ações rescisórias 

dos julgamentos de primeiro grau. Desta forma, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência. ". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001550-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ OAB - MT622/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para JUNTAR a GUIA DE DILIGÊNCIA JÁ PAGA, por meio de 

emissão no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 873066 Nr: 11865-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU RODRIGUES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:4536/MT

 Certifico que a RPV de fl. 39 deverá ser expedida nos autos principais, 

código 372249, pois se trata de honorários de sucumbência arbitrados 

naqueles autos. Assim, TORNO-A SEM EFEITO.

A execução que pode ocorrer nestes autos de Embargos à Execução é a 

referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o 

valor da condenação de R$ 2.500,00.

Assim, intimo o embargado/exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito no tocante à execução da verba honorária 

arbitrada na sentença proferida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1187062 Nr: 152-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JARY TABORTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL UNIDADE 

AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GARÇAS, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CONCEIÇÃO NEVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fl.8, acerca da ausência de depósito da 

diligência ou concessão da justiça gratuita, oficie-se ao Juízo deprecante, 

solicitando-lhe informações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860529 Nr: 2140-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DORNELA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO

Fkkd

Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

Giselle Campos

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053663 Nr: 48219-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAMY GARCIA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 

12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032352-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001974-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Oliveira Nigro (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Verifico que a petição 

inicial foi endereçada ao juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública, com pedido de distribuição por dependência a outro processo que 

ali tramita. Sendo assim, determino a remessa do feito ao juízo para o qual 

é dirigido, oportunidade em que poderá ser analisada a questão suscitada. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031793-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVAINE RODRIGUES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 186 de 480



Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 436061 Nr: 14627-54.2010.811.0041

 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: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DA POLICIA JUDIC. 

CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

Tendo em vista que não foi realizada a audiência designada para 

10/12/2015 (fl. 135), intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe se persiste a necessidade da realização da audiência de 

instrução e oitiva de testemunhas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1152313 Nr: 32693-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTE - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos, em correição.

Nos termos do art. 40, I da lei 8.625/93, oficie-se ao digno Promotor de 

Justiça para que indique data em que poderá ser ouvido nestes autos.

Desde já, como forma de ajustar a pauta, coloco a disposição as 

seguintes datas:

08/05/2018 – 15:00h ou 17:00h

10/05/2018 – 15:00h ou 17:00h

15/05/2018 – 15:00h ou 17:00h

17/05/2017 – 15:00h ou 17:00h

Colhida a manifestação, providencie-se a intimação das partes e 

comunique-se ao juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 23761 Nr: 14383-09.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES SAINT' GERMANY LTDA., JOSÉ 

GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELÍCIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:12.798-A, FLÁVIA CARRAZZONE FERREIRA - 

OAB:6686/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, MARCELO 

ZANDONAI - OAB:4.266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT, ULINDINEI ARAUJO 

BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o grande lapso temporal decorrido desde a última 

manifestação nos autos (26/02/2014), intime-se a parte autora, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 748123 Nr: 45413-47.2011.811.0041

 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): IRMA LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, em correição.

Tendo em vista a certidão de fl. 101, intime-se o autor para que no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que entender necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823236 Nr: 29347-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA DA SILVA ROCHA, LAUDENICE APARECIDA DE 

SOUZA, LINDALVA FERREIRA DE AGUIAR, LISIA ELEN OTT, MARCIA DE 

LARA SORIANO, LUCIA MARIA NÓBREGA DA SILVA, LUCELINA 

STRABELI GIMENEZ, LUCIANA CARVALHO CAMBRAIA AGUIAR, LUZIA 

FRANÇOSO, MANOEL BUENO PERIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 942204 Nr: 55883-35.2014.811.0041

 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: SANDRO LÚCIO ALBERTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR LOPES - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY (PROC. ESTADO) - OAB:2569/MT

 Vistos em correição.

Manifeste-se o Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição e 

documentos de fls. 557/576.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838637 Nr: 43239-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR GUIMARAES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, KLEBER PINHO DE SILVA - 

OAB:10735/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender
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de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956465 Nr: 3303-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIL MARIA PADUA, ADENIL MARIA PADUA, 

AMARILDO PEDROSO DA SILVA, CARLOS EDUARDO ASSUNÇÃO LEITE, 

KATIUSCIA GUIMARÃES YAMAOKA, MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS 

FONTOURA, EVANILDES AMORIM SOARES DA SILVA, DANNIELLE 

ALMEIDA DOS SANTOS, DOMITILA JULIANA CORREA, EFRAIM AUGUSTO 

GONÇALVES, GISELE DE SOUZA CHEILLA, NADIR PINTO DE ARRUDA 

PAES, NILTON PAULO XAVIER, TANIA MARIA CAMPOS LEITE SILVA, 

SAULO MARCELO DE SOUZA, SONIA REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

BARBOSA, TANIA BAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 700322 Nr: 34945-58.2010.811.0041

 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: MEDIMAGEM RADIOLOGIA ULTRASSONOGRAFIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL MESSIAS FERREIRA 

- OAB:, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:PROC. 

EST. MT

 Vistos, em correição.

Diante do Transito em Julgado, providencie-se o levantamento da caução.

Após, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 300128 Nr: 13362-22.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA NATAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO TULIO DE ARAUJO - 

OAB:5318, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos em correição.

 Despachado no processo em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 42420 Nr: 7574-42.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 426861 Nr: 9458-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST, JOSE VITOR DA 

CUNHA GARGAGLIONE - OAB:PROC

 Vistos, em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por THIAGO MACIEL em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intimem-se a executada para, querendo, impugnar o presente Cumprimento 

de Sentença no prazo de 15 (trinta) dias, conforme o artigo 525 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 994298 Nr: 20697-14.2015.811.0041

 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: NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRAOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Tendo em vista a certidão de fl. 341, dando conta de que decorreu o prazo 

para pagamento de diligências, intime-se o autor através de seu 

advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da 

diligência para cumprimento do mandado, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001431-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI BRAGA DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 
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Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"...Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

GM/CORSA WIND, ano/modelo 2000/2001, placas JZF - 8721, cor 

predominante PRATA, chassi  nº  9BGSC68Z01B143022, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004875-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS HERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE IPVA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

" Vistos etc. Inobstante aos motivos que calcam a pretensão do 

Impetrante, verifica-se imprescindível à manifestação prévia da parte 

contrária, de modo que ancorado no poder geral de cautela, postergo 

análise do pedido liminar para depois da apresentação dos informes, o que 

faço com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais 

segurança. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no 

prazo assinalado. Após, voltem-me os autos conclusos para a apreciação 

do pedido de inicial. Intimem-se. Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038164-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Centro, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "...Isto posto, DEFIRO a liminar, 

determinando à autoridade coatora que libere a emissão de notas fiscais 

pela impetrante, até o julgamento do mérito da ação. Colha-se o parecer 

ministerial. Intimem-se.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003039-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. E. M. (IMPETRANTE)

VERA DA CRUZ EVANGELISTA DE SA MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA - SUPREV 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

" Vistos. Intime-se a autoridade coatora para que informe a este juízo o 

cumprimento da liminar deferida nos autos, colacionando para tanto, os 

devidos documentos que comprovem o fato. Após conclusos".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001442-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT0016759A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"...Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade 

coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de 

direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer 

ministerial. Intimem-se. ".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001500-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"...Neste norte, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Notifique-se, 

intimando-se a pessoa jurídica. ".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018099-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO 

BRASILEIRO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO OAB - MT11617/B 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DA EXECUTIVA ESTADUAL DO PMDB (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Inicialmente, justifico a paralisação destes autos em 

razão da minha convocação para atuar como Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no Biênio 2015/2016, período em que permaneci afastado da 

jurisdição, retornando apenas em 23.01.2017, fato este que, de per si, 

ocasionou acúmulo de processos físicos pendentes de apreciação de 

liminares, impulsos, além dos processos da meta 2 - todos paralisados e 

os cumprimentos de sentença - idem! Diante do exposto e considerando o 

lapso temporal transcorrido desde a impetração do presente writ, EM 

OUTRA COMARCA, aliado à demora para a sua regularização nesta, 

intime-se a parte Impetrante para manifestar se persiste o interesse no 

prosseguimento do feito, em face dos fatos narrados e ao próprio pedido 

inaugural. Após, conclusos, com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021707-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. DEFIRO o pedido de emenda da inicial. Regularizem-se 

os autos, inclusive acerca do valor da causa e do "quantum" 

correspondente às custas e despesas processuais. Após, cls. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001331-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE TAUFMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO POR MORTE, ajuizada por CLEIDE 

TAUFMANN em face do Município de CUIABA - PREFEITURA MUNICIPAL. 

Os autos aportaram neste juízo por força de decisão exarada pelo 

magistrado Luís Aparecido Bortolussi Júnior (ID: 9719487), onde o mesmo 

determinou o declínio da competência para uma das Varas da Fazenda 

Pública de Cuiabá. Assim, tendo em conta a decisão acima mencionada, 

bem como ao petitório colacionado ao feito, id: 4477300, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, informando a este juízo se procedeu à propositura de nova Ação 

Previdenciária, sendo que, em caso negativo, exponha no mesmo prazo, o 

seu interesse no prosseguimento do presente feito, sob pena de extinção. 

Após conclusos para organização do processo. P.R.I.". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000905-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR SARDI DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO GONCALO DE SOUZA OAB - MT21089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. Diante das informações contidas na petição retro id. 

11562018, traga a parte autora o CRLV/2016 do veiculo descrito na inicial, 

bem como o comprovante de pagamento do IPVA/Seguro Obrigatório 

referente ao ano/2017. Desse modo, faculto novamente o impetrante, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando os documentos 

supramencionados, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do 

artigo 321 do CPC/2015. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem a 

juntados dos documentos requisitados,façam-me os autos conclusos para 

análise. Às providências, expeça-se o que for necessário.". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035574-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO IRISVAN DE SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos. Manifeste-se a parte impetrante, no prazo de 10 ( dez) 

dias, sobre a eventual decadência para a impetração do presente 

mandamus, bem como da similitude dos pedidos e causa de pedir, com os 

autos mandamentais de nr. 103552005, da 1a Vara Fazendária. Também 

vislumbro que a ação foi distribuída como ordinária no PJE, mas a petição 

inicial é um mandado de segurança, devendo o registro ser refeito. Após, 

transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001406-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO COELHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos e etc. JOSÉ MÁRCIO COELHO impetrou o presente 

mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. Todavia, 

manuseando o presente processo não verifico qualquer documento 

acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores e Seguro Obrigatório do ano/2018. Desta maneira, faculto a 

parte Requerente, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

consonância do artigo 321, caput, do CPC/2015, carreando os 

documentos que comprovam a efetiva quitação do imposto, como os 

boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de lhe ser aplicado a 

parágrafo único do artigo 321 do referido códex. Intimem-se. ". 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001532-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE JESUS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. JANAINE JESUS DA SILVA impetrou o presente 

mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. Todavia, 

manuseando o presente processo não verifico qualquer documento 

acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores e Seguro Obrigatório. Desta maneira, faculto a parte 

Requerente, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

consonância do artigo 321, caput, do CPC/2015, carreando os 

documentos que comprovam a efetiva quitação do imposto, como os 

boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de lhe ser aplicado a 

parágrafo único do artigo 321 do referido códex. Intimem-se. ". 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001956-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. ZELIANY CLAUDIA DA SILVEIRA impetrou o presente 

mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do PRESIDENTE 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. 

Todavia, manuseando o presente processo não verifico qualquer 

documento acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores e Seguro Obrigatório. Desta maneira, faculto a parte 

Requerente, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

consonância do artigo 321, caput, do CPC/2015, carreando os 

documentos que comprovam a efetiva quitação do imposto, como os 

boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de lhe ser aplicado a 

parágrafo único do artigo 321 do referido códex. Intimem-se. ". 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001596-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIANY CLAUDIA DA SILVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

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: " Vistos. ZELIANY CLAUDIA DA SILVEIRA impetrou o presente 

mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do PRESIDENTE 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. 

Todavia, manuseando o presente processo não verifico qualquer 

documento acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores e Seguro Obrigatório. Desta maneira, faculto a parte 

Requerente, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

consonância do artigo 321, caput, do CPC/2015, carreando os 

documentos que comprovam a efetiva quitação do imposto, como os 

boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de lhe ser aplicado a 

parágrafo único do artigo 321 do referido códex. Intimem-se. ". 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001976-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANNE FERNANDES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos e etc. ARIANNE FERNANDES PEREIRA impetrou o 

presente mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 

DETRAN/MT. Todavia, manuseando o presente processo não verifico 

qualquer documento acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores e Seguro Obrigatório. Desta 

maneira, faculto a parte Requerente, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, em consonância do artigo 321, caput, do CPC/2015, 

carreando os documentos que comprovam a efetiva quitação do imposto, 

como os boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de lhe ser 

aplicado a parágrafo único do artigo 321 do referido códex. Intimem-se. ". 

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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 942783 Nr: 56243-67.2014.811.0041

 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: LÍGIA EBURNEO, LUCYAN ELAM ROSA SANTOS, 

MARIA LUIZA DO NASCIMENTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Apesar dos argumentos deduzidos pelas Embargantes, entendo como 

não evidenciados os vícios apontados, o que revela o seu nítido propósito 

de rediscutir os termos da decisão que lhe foi desfavorável, pretensão 

que extrapola o âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, 

devendo ser veiculada por meio de recurso próprio para esta finalidade. 

Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS 

NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. 

OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. 

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, 

contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não 

servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 
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04/05/2017). Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração, por que 

tempestivos e, no mérito, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão 

embargada. 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.: 875274 Nr: 13618-18.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FERNANDES, OCIMAR GARCIA SORRILA, 

FERNANDO FERREIRA DE SOUZA, ÉLIO DE MORAES, SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE MATIAS, IVALDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:6916- PROC.FED.

 Vistos.

Especifiquem as provas que eventualmente ainda desejam produzir, 

detalhando-as e justificando-as.

Após, colha-se o r. parecer ministerial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 809782 Nr: 16268-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. J. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para impulsionar o feito.

Em nada sendo requerido, no prazo de 15 dias, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 907858 Nr: 35476-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSENI NOLETO MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Intime-se o apelado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo 

legal.

Após, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 922442 Nr: 44885-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER COELHO ROCHA, MARCOS GLORIA PAIVA, 

MARIO MARQUES DE ABREU, EDEMILSON GOMES GARCIA, CESAR 

AUGUSTO CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360B, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/O, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, rejeito os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor dado a causa. 

Isento-lhe do pagamento das referidas verbas em razão de ser 

beneficiário da justiça gratuita, ficando ressalvada a hipótese prevista no 

artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1158458 Nr: 35272-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA NELMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVALDO CARDOSO - 

OAB:2091/MT

 Vistos e etc.

RECEBI HOJE.

Ordem deprecada paralisada indevidamente desde OUTUBRO/2016.

O presente feito foi recentemente redistribuído a este Juízo em razão da 

alteração de competência promovida pela Resolução nº 11/2017/TP.

Encaminhe-se a presente missiva à Diretoria desta Comarca para as 

devidas medidas, visando dar o efetivo cumprimento a ordem deprecada.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 758253 Nr: 10483-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACY RIBEIRO DE PROENÇA

 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: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Existe no primeiro volume, requerimento de 2017 indevidamente juntado. 

REGULARIZE-SE A JUNTADA E NUMERAÇÃO DO FEITO.

Após, intime-se o credor para se manifestar acerca da insurgência do 

ente estatal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 873997 Nr: 12630-94.2014.811.0041

 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 MANOEL BENEDITO DE SOUZA, ALCEU DE 

CASTRO, BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA, CLEIDE SOUZA CAMACHO, 

LAURO DIAS FERREIRA, MARIA CLEUNICE DA SILVA SOUZA, ZÓZIMO 

MATIAS DE AMORIM, CLEUZILENE DA SILVA SOUZA, CLEUZIMEIRE DA 

SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:6916- PROC.FED., MARIA LUCIA ROCHA LIMA 

ROSSI - OAB:3324/MT

 Vistos.

O motivo que levou a Justiça Federal em remeter estes autos para esta 

jurisdição foi a transferência do servidor falecido, pelo que consta, para o 

Estado de Mato Grosso que não integra a lide.

Portanto, mais uma vez, faculto ao autor se manifestar a respeito, 

requerendo o que for de direito para incluir o ente estatal na lide.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 878663 Nr: 15897-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN LENNON NASCIMENTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, REJEITO O PEDIDO FORMULADO e extingo os autos 

com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, I, do 

CPC.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% SOBRE O VALOR DA 

CAUSA. Isento-lhe do pagamento por possuir as benesses da assistência 

judiciária gratuita, ficando ressalvada a hipótese prevista no artigo 12 da 

Lei n.º 1.060/50.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe.P. R. 

I.Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 894004 Nr: 25896-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA BATISTA GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 31 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.: 908110 Nr: 35615-57.2014.811.0041

 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: OTAVIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos termos dos embargos deduzidos, asseverando o recorrente 

que deve ter o presente feito sua tramitação regular, com a revogação da 

r. decisão que indeferiu a inicial, tenho que sua insurgência não prospera 

posto que, PRESCRITO o pedido principal, que é a sua reintegração no 

serviço público, o pedido "alternativo" deve ser afastado, por sua vez, já 

que com a extinção do feito, tal requerimento que tem o prazo 

prescricional elastério, deve vir nas vias próprias de uma ação de 

cobrança frente ao Juízo competente.

Mantenho a decisão ora objurgada, pois, por seus próprios termos, sendo 

que os demais tópicos dos embargos na verdade pretende discutir o 

mérito do "decisum".

Intimem-se.

Preclusa esta, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 922448 Nr: 44891-15.2014.811.0041

 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: MARCIO DELMONDES DA ROCHA, LIDIANE DA SILVA 

PAULA, JEAN LAURO DA COSTA FAGUNDES, JOSÉ GONÇALO DE 

CAMPOS, RICARDO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360B, PAULA GOMES DE PRIETO - OAB:22531O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, rejeito os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor dado a causa. 

Isento-lhe do pagamento das referidas verbas em razão de ser 

beneficiário da justiça gratuita, ficando ressalvada a hipótese prevista no 

artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 936013 Nr: 52575-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENNECAR RESTAURANTE E LANCHONETE, 

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: renério de castro júnior 

(procurador do estado) - OAB:procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 52, decreto a revelia da parte Requerida.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1041425 Nr: 42251-05.2015.811.0041

 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: MAURO DA SILVA PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 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 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871636 Nr: 10786-12.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA, MANOEL BENEDITO DE 

ALMEIDA, MARIA ANGELICA CABRAL, MARIA CAMILA DA SILVA, 

MARLENE LEITE DE CARVALHO, MARIA JOSEFINA DE PAULA, MARIA 

JOVELINA DE SOUZA, LENY OURIVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 881964 Nr: 17994-47.2014.811.0041

 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: ANTONIO JOSÉ CIANFLONE, MARIO RUBBIS 

CIANFLONE, LUIZ CARLOS CIANFLONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Vistos.

Cumpra-se, com urgência, os termos da r. decisão do eminente 

Desembargados Luiz Carlos da Costa, de tudo certificando.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 884797 Nr: 19726-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRLDS, SUELI LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 Vistos.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

estilares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 922447 Nr: 44890-30.2014.811.0041

 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: ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA, RONILDO 

ROCHA DOS SANTOS, HEVERTON HORNES MACHADO, ELTON 

CARDOSO COSTA, SOLANGE MOURA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360B, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Diante do exposto, rejeito os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor dado a causa. 

Isento-lhe do pagamento das referidas verbas em razão de ser 

beneficiário da justiça gratuita, ficando ressalvada a hipótese prevista no 

artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 934620 Nr: 51780-82.2014.811.0041

 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: ODENIR MONTEIRO DA SILVA

 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 (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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986614 Nr: 16999-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARY DIAS DE AMORIM, MARILENE DIAS DE AMORIM 

KLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 287041 Nr: 8606-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO 

GROSSO - FIEMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC., MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, THIAGO FRANÇA CABRAL - OAB:11584

 Vistos.

Trata-se de execução contra a Fazenda Pública que tem rito próprio (art. 

534 e seguintes) ante o disposto no artigo 100 da CF.

Intimem-se os credores para, novamente, amoldarem os pedidos aos 

termos desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 828112 Nr: 33968-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIO BOM DESPACHO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 

JAQUELINE MATTOS ARFUX - OAB:9.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE
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 Vistos.

Prefacialmente, manifeste-se o Estado de Mato Grosso em 15 dias.

Após, diante dos termos do requerimento "retro" onde o credor assenta 

não existir precatório no Tribunal de Justiça, acerca de pagamento da 

presente certidão de crédito, informe-se a Central de Precatórios, 

solicitando o envio de documentos comprobatórios de duplicidade, para as 

providências de estilo.

Remeta-se cópia destes autos para cientificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 64039 Nr: 3721-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO LTDA - COOVMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos.

Regularize-se a penhora nos rosto destes autos, INTIMANDO-SE.

Consertado os autos, manifestem-se as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 56431 Nr: 12936-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIBELINA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT, JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES 

AGUIAR - OAB:15894 oab/mt

 Vistos.

À Contadoria Judicial para esclarecer a pendenga.

Havendo valores a ser depositados, intime-se a devedora para se 

manifestar.

De outra forma, manifeste-se o ente estatal.

Após, cls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 434340 Nr: 13407-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

INDEFIRO o pedido do Estado de Mato Grosso, posto que estes autos 

tramitaram sob o pálio da Justiça Gratuita.

Arquive-se, salvo se o credor comprovar a solvência do ora executado, 

em quiinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 177855 Nr: 25518-47.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & OLIVEIRA MARTINS LTDA, 

FLAMBOYANT MODAS, CALÇADOS E CONFECÇÕES(MARTINS & 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos.

Ao credor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 397475 Nr: 32084-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GOMES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E COORD. 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N. FIGUEIREDO 

- OAB:PROC., PAULO EMILIO MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - 

OAB:3.632/MT

 Vistos.

Diante dos termos dos esclarecimentos prestados pela municipalidade em 

cotejo com a manifestação do impetrante, vislumbro que a decisão 

mandamental foi cumprida.

Logo, arquive-se o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 828596 Nr: 34449-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARMAN DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE TEN CATEN - 

OAB:78.918, MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - OAB:OAB/RS 48824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA 

- OAB:3035

 Vistos.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 319379 Nr: 21897-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCIRA ALVES SANTOS, ESPOLIO DE MOZAIR 

DIVINO DOS SANTOS - REPRESENTADO POR GERCIRA ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA (AMBITO MUNICIPAL CUIABÁ), GESTOR DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO ESTADUAL), PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA - OAB:10.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 867502 Nr: 7556-59.2014.811.0041

 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: ANTONIA VIEIRA DE MIRANDA LEITE, GILDETE RIBEIRO 

LIMA, TEREZINHA JESUS BASTOS RIGO, FRANCISCA DA SILVA DUARTE, 
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MANOEL DE ARRUDA, MARIVETE DO CARMO ARRUDA GALVÃO, 

CRISTINA CAPISTRANO DE SOUSA FERRARI, ELIANA GLORIA DAS 

NEVES, CRISTIANE FONSECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBEIRO OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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, 1 de fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010307-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARDSON DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

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: 

1010307-31.2016.8.11.0041 REQUERENTE: JARDSON DE MORAES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

saneamento (artigo 357 do CPC). Trata-se de Ação de Concessão de 

Auxílio-Doença Acidentário com Pedido de Tutela Antecipada e posterior 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por JARDSON DE 

MORAES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS. Sustenta o requerente que está acometido (CID’s) I69.4 SEQÜELAS 

DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO 

HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO, R51 CEFALÉIA M51.1† TRANSTORNOS 

DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM 

RADICULOPATIA (G55.1*), M23.5 INSTABILIDADE CRÔNICA DO JOELHO, 

M23.3 OUTROS TRANSTORNOS DO MENISCO, S83.5 ENTORSE E 

DISTENSÃO ENVOLVENDO LIGAMENTO CRUZADO (ANTERIOR) 

(POSTERIOR) DO JOELHO, E10.- DIABETES MELLITUS 

INSULINO-DEPENDENTE, E78 DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DE 

LIPOPROTEÍNAS E OUTRAS LIPIDEMIAS, H36.0* RETINOPATIA DIABÉTICA 

(E10-E14† COM QUARTO CARACTERE COMUM .3), M47 ESPONDILOSE, 

M17 GONARTROSE [ARTROSE DO JOELHO], M22.2 TRANSTORNOS 

FEMUROPATELARES, conforme comprovam os documentos anexos. 

Informa que lhe foi concedido o benefício do Auxílio-Doença Acidentário 

de número (NB): 607.048.148-1 – espécie 91, com data de início em (DIB): 

em 18/07/2014. Aduz que em 16/12/2015 requereu a prorrogação do 

mencionado benefício, sendo que o mesmo foi negado com base na 

perícia realizada pelo réu em 25/05/2016, que o declarou capacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual. Alega que o cancelamento 

do benefício de auxílio-doença, está pondo em risco a sua subsistência, 

tendo em vista a natureza alimentar. Indeferida a antecipação de tutela Id 

5019716 Contestação constante no Id 6763395 Impugnação à 

Contestação Id 8066874. Parecer ministerial Id 9958590. É o relato. Decido. 

Inexistindo a alegação do réu de vício, quer da relação processual, quer 

do procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como, 

pela análise do feito, ter verificado a regularidade do processo sob todos 

esses aspectos, declaro-o saneado. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da natureza da incapacidade da parte autora, se absoluta 

ou relativa, permanente ou temporária, além da existência de sequelas, 

bem como a origem e o nexo causal da (s) moléstia (s) detectada (s), cuja 

constatação só é possível por meio de perícia médica especializada, 

motivo pelo qual DEFIRO a produção de prova pericial, que deverá 

obedecer aos ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como 

perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá – MT, 

CEP 78020-902, telefone celular: (65) 99601-1639, e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br, e fixo desde já os honorários no importe de 

R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), nos moldes da Resolução nº. 

232/2016 do CNJ. Nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS garantir a perícia, 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 todos os exames complementares (antigos e recentes), 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e demais documentos 

que entender necessário. O perito será intimado via e-mail através do 

gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da realização da perícia. 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. 

Diante das especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, datado de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

enunciado nº 35 da ENFAM). Seguem anexos os quesitos do Juízo a ser 

respondidos pelo perito. 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. 

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para querendo se 

manifestar no prazo legal. Após concluso para decisão/sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O Requerente é 

portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde 

quando? 02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela 

Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da 

suposta “doença” sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal entre 

as lesões advindas da enfermidade/patologia com um possível disparo de 

arma de fogo? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos 

que podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou 

sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade 

laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais 

diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – O Requerente possui 

capacidade para exercer suas atividades pessoais e diárias, sozinho? 
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Cuiabá, 1 de fevereiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003050-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003050-52.2016.8.11.0041 AUTOR: WALMIR COUTO FERREIRA DA 

SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

saneamento. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Benefício 

Previdenciário decorrente de acidente de trabalho, ajuizada por WALMIR 

COUTO FERREIRA DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS. O autor aduz que está incapacitado para as 

atividades habituais de labor em razão de um acidente de trabalho ocorrido 

na data de e 09/04/2015 que culminou numa lesão em seu joelho direito, 

diagnosticada com a CID 583.2 (RUPTURA DO MENISCO). No mérito pugna 

pela concessão da aposentadoria por invalidez, desde que comprovada a 

sua incapacidade permanente por meio de perícia médica. Caso os laudos 

periciais concluam que as lesões do autor não sejam definitivas, pleiteia de 

forma sucessiva a concessão do auxílio doença-acidentário e em último 

plano, a concessão do auxílio-doença, caso não seja merecedor dos 

benefícios anteriormente mencionados. Requer o deferimento do benefício 

da justiça gratuita, bem como pela condenação do INSS ao pagamento de 

uma indenização a título de danos morais. Em fase de emenda a inicial o 

autor declara não ter condições de arcar financeiramente com a feitura de 

perícia médica particular que contenha os requisitos específicos 

determinados no despacho id 529193, e pugna pela realização de perícia 

judicial. Justiça Gratuita deferida – Id 5047404. Contestação – Id 6763466. 

Impugnação - Id 7953134 Parecer ministerial – Id 10019912 É o Relato. 

Decido. Inexistindo a alegação do réu de vício, quer da relação 

processual, quer do procedimento, nem da inexistência das condições da 

ação, bem como, pela análise do feito, ter verificado a regularidade do 

processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado. Fixo como ponto 

controvertido a comprovação da natureza da incapacidade da parte 

autora, se absoluta ou relativa, permanente ou temporária, além da 

existência de sequelas, bem como a origem e o nexo causal da (s) 

moléstia (s) detectada (s), cuja constatação só é possível por meio de 

perícia médica especializada, motivo pelo qual DEFIRO a produção de 

prova pericial, que deverá obedecer aos ditames dos artigos 464 e 

seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser 

encontrado na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, sala 

908, Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP 78020-902, telefone celular: (65) 

99601-1639, e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br, e fixo desde já os 

honorários no importe de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), nos 

moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Nos termos do artigo 373, § 1º 

do NCPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS garantir a 

perícia, 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 todos os exames complementares 

(antigos e recentes), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e 

demais documentos que entender necessário. O perito será intimado via 

e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo 

de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. 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. 

Diante das especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, datado de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

enunciado nº 35 da ENFAM). Seguem anexos os quesitos do Juízo a ser 

respondidos pelo perito. 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. 

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para querendo se 

manifestar no prazo legal. Após concluso para decisão/sentença. 

Cumpra-se. QUESITOS DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum 

tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual 

a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões 

advindas da enfermidade/patologia com um possível disparo de arma de 

fogo? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem 

evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – O Requerente possui 

capacidade para exercer suas atividades pessoais e diárias, sozinho? 

Cuiabá, 1 de fevereiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030637-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA 

LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO. PORTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1030637-15.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: QUIMAR COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME IMPETRADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, GERÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO. PORTE 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Quimar Comércio de Produtos Químicos e Tratamento de 

Água Ltda. - ME em face de ato supostamente ilegal praticado pelo 

Gerente da Gerência de Fiscalização de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte da SEFAZ/MT. A impetrante aduz, em síntese, que foi 
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excluída do Simples Nacional por meio do Termo de Exclusão nº 

234637/1627/68/2017, em razão de ter ultrapassado a receita bruta anual 

de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) durante o 

exercício de 2016. Assevera que houve violação ao contraditório e à 

ampla defesa em sede administrativa, porquanto não admitido o recurso 

voluntário interposto, razão pela qual pugna pela concessão de liminar 

para determinar a análise do Recurso Voluntário 5319172/2017. É o 

relatório. Fundamento e decido. Para o deferimento de liminar em mandado 

de segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da 

coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” 

No caso concreto, apesar do hercúleo esforço do subscritor da petição 

inicial, não vislumbro a existência do fumus boni juris necessário à 

concessão da liminar almejada. Conforme relatado, o presente writ visa 

combater os efeitos do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 

234637/1627/68/2017, por meio do qual a impetrante foi notificada acerca 

de sua exclusão do referido regime tributário por excesso de faturamento 

global anual estabelecido pela legislação, no valor de R$ 3.600.000,00 

(três milhões e seiscentos mil reais), por participação societária comum em 

empresas que recebem tratamento jurídico diferenciado no ano-calendário 

2016, nos termos do artigo 3º, § 4º, III c/c artigo 29, I, ambos da Lei 

Complementar nº 123/2006, que assim dispõem: “Art. 3º Para os efeitos 

desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de 

pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o 

art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: (...) § 4º 

Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto 

nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei 

Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: (...) III - de cujo 

capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos 

termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; (...) Art. 29. 

A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional 

dar-se-á quando: I - verificada a falta de comunicação de exclusão 

obrigatória;” (destaquei e grifei em parte) No que concerne ao recurso 

voluntário interposto pela impetrante, verifica-se que a não admissibilidade 

foi pautada na aparente inadequação do recurso ao fato concreto, como 

se observa do seguinte trecho da decisão administrativa combatida: 

“Quanto ao recurso voluntário de que trata o Art. 1.031 do DECRETO Nº 

2.212, DE 20 DE MARÇO DE 2014, o mesmo se aplica na hipótese de 

contribuinte ter credito tributário formalizado pela SEFAZ/MT. O caso em 

tela se refere ao Termo de Exclusão de número 234637/1627/68/2017 

encaminhado ao contribuinte informando que o mesmo, no ano de 2.016 se 

encontrava em situação impeditiva por haver ultrapassado a receita bruta 

global superior à R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no 

ano-calendário 2016 em virtude da existência de participação societária 

comum em empresas que recebem tratamento jurídico diferenciado.” (Id. 

10310070 – pág. 1 – grifei e destaquei em parte) Desse modo, como não 

há indícios de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, resta ausente o fumus boni juris, sendo imperioso o indeferimento 

da liminar pleiteada. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade 

coatora para que preste informações em 10 (dez) dias. Dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito 

público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer 

ministerial. Cuiabá, 1 de fevereiro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037630-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037630-74.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: FERMAT INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PERFIS LTDA IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Fermat – Indústria e Comércio de Perfis Ltda. – EPP em face do Agente de 

Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, vindicando a concessão de liminar para 

suspender a exigibilidade do crédito tributário imanente ao Aviso de 

Cobrança Fazendária nº 999/04.976.259-80. A inicial veio instruída com 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Para a concessão de 

liminar em mandado de segurança, a legislação de regência exige a 

comprovação da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: o 

fumus boni juris e o periculum in mora. Apesar do hercúleo esforço do 

subscritor da petição inicial, não vislumbro a presença do fumus boni juris 

necessário à concessão da liminar. Conforme se depreende do teor das 

alegações da impetrante em cotejo com a documentação apresentada, 

paira dúvida sobre a higidez dos códigos de receita utilizados em relação 

aos lançamentos questionados. Do mesmo modo, tem-se por duvidoso, 

nessa seara de cognição sumária, a efetividade do direito da impetrante à 

utilização da redução da alíquota indicada na petição inicial, pois, segundo 

consta da decisão administrativa proferida pela autoridade fazendária, a 

fruição de tal benefício demanda a comprovação da regularidade fiscal 

dos contribuintes, o que não foi demonstrado pela impetrante. E para 

corroborar o exposto, transcrevo o seguinte excerto da decisão 

administrativa, in litteris: “(...) Quanto à carga tributária definida no decreto 

07/2011 resta-nos esclarecer que a fruição do benefício está 

condicionada a operações com contribuintes regulares perante o fisco e 

que esta regularidade deverá ser comprovada com certidão negativa de 

débito. O mesmo decreto estabelece que tal certidão deverá ser arquivada 

pelo contribuinte pelo período decadencial. (...) Isto posto, e considerando 

que o contribuinte não anexou ao processo prova material de sua regular 

situação com o fisco no momento do fato gerador do imposto, não será 

considerado a carga fiscal do decreto 07/2011 aplicável a situação ora 

analisada.” (Id. 11229366 – pág. 5) Isto posto, indefiro a liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 

10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da 

petição inicial sem documentos para, querendo, ingressar no feito. Após, 

colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. Cuiabá, 1 de fevereiro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037992-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS SRA. GISELE BARCO DE MATOS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037992-76.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: FERMAT INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PERFIS LTDA IMPETRADO: ILMO. SR. SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS SRA. GISELE BARCO DE 

MATOS Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por Fermat – Indústria e Comércio de Perfis Ltda. – EPP 

em face do Agente de Tributos Estaduais e do Secretário Adjunto da 

Receita Pública da SEFAZ/MT, vindicando a concessão de liminar para 

suspender a exigibilidade do crédito tributário imanente ao Aviso de 

Cobrança Fazendária nº 999/05.472.614-64, bem como para autorizar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 198 de 480



emissão de certidão negativa de débitos. A inicial veio instruída com 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Para a concessão de 

liminar em mandado de segurança, a legislação de regência exige a 

comprovação da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: o 

fumus boni juris e o periculum in mora. Apesar do hercúleo esforço do 

subscritor da petição inicial, não vislumbro a presença do fumus boni juris 

necessário à concessão da liminar. Conforme se depreende do teor das 

alegações da impetrante em cotejo com a documentação apresentada, 

paira dúvida sobre a higidez dos códigos de receita utilizados em relação 

aos lançamentos questionados. Do mesmo modo, tem-se por duvidoso, 

nessa seara de cognição sumária, a efetividade do direito da impetrante à 

utilização da redução da alíquota indicada na petição inicial, pois, segundo 

consta da decisão administrativa proferida pela autoridade fazendária, a 

fruição de tal benefício demanda a comprovação da regularidade fiscal 

dos contribuintes, o que não foi demonstrado pela impetrante. E para 

corroborar o exposto, transcrevo o seguinte excerto da decisão 

administrativa, in litteris: “(...) Quanto à carga tributária definida no decreto 

07/2011 resta-nos esclarecer que a fruição do benefício está 

condicionada a operações com contribuintes regulares perante o fisco e 

que esta regularidade deverá ser comprovada com certidão negativa de 

débito. O mesmo decreto estabelece que tal certidão deverá ser arquivada 

pelo contribuinte pelo período decadencial. (...) Isto posto, e considerando 

que o contribuinte não anexou ao processo prova material de sua regular 

situação com o fisco no momento do fato gerador do imposto, não será 

considerado a carga fiscal do decreto 07/2011 aplicável a situação ora 

analisada.” (Id. 11187222 – págs. 5/6) Por corolário, diante das 

pendências fiscais existentes, não assiste à impetrante o direito à 

expedição de certidão negativa de débitos. Isto posto, indefiro a liminar. 

Revogo o despacho referente ao Id. 11219430, eis que inaplicável ao caso 

concreto. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no 

prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe 

cópia da petição inicial sem documentos para, querendo, ingressar no 

feito. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. Cuiabá, 1 de 

fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031284-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1031284-10.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: DIPALMA COMERCIO 

DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 

IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Dipalma Com. Distr. Log. Produtos Alimentícios Ltda. em face 

da Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, vindicando a 

concessão de ordem mandamental para determinar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário discutido no processo administrativo nº 

5344359/2017. Regularmente notificada, a autoridade coatora prestou 

informações defendendo a legalidade do ato combatido e pugnando pela 

denegação da segurança. É o relatório. Fundamento e decido. Para a 

concessão de liminar em mandado de segurança, a legislação de regência 

exige a comprovação da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: 

o fumus boni juris e o periculum in mora. Da análise prefacial dos 

argumentos e documentos apresentados, entendo como evidenciados os 

requisitos necessários à concessão da liminar. Com efeito, a controvérsia 

a ser dirimida no presente writ consiste em apurar se assiste à impetrante 

o direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

discutido enquanto pendente de julgamento o recurso administrativo 

interposto. No que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

o Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, III, dispõe que “as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo” suspendem a sua exigibilidade. Como se nota da 

redação do mencionado artigo, os recursos administrativos que 

preencham os requisitos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário. Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO 

TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

APRESENTADO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

RELATIVA À MATÉRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA A 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. O Tribunal 

de origem entendeu que o "pedido de reconsideração" apresentado na 

esfera administrativa, não obstante autorizado pela legislação estadual 

que tratava do "processo tributário relativo ao ICMS", foi protocolado sem 

a observância do prazo de trinta dias, ou seja, após ocorrido "o trânsito 

em julgado administrativo, (...) o que foi inclusive informado no bojo do 

processo administrativo tributário". Nesse contexto, entendeu que após a 

apreciação definitiva do recurso administrativo, com a consequente 

intimação do contribuinte para pagamento do crédito tributário, iniciou-se o 

prazo de prescrição previsto no art. 174 do CTN, o qual não foi suspenso 

em virtude do "pedido de reconsideração", apresentado a destempo. 2. 

Assim, não há falar em ofensa aos arts. 151, III, 156, V e 174 do CTN, pois 

apenas as reclamações e os recursos apresentados na forma das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo é que se enquadram no 

disposto no art. 151, III, do CTN e impedem a cobrança do crédito tributário, 

de modo que, constituído definitivamente o crédito tributário — em razão 

da apreciação definitiva do recurso na esfera administrativa —, inicia-se o 

prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN. A apresentação de 

"pedido de reconsideração" manifestamente intempestivo não enseja a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco a suspensão do 

prazo prescricional. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1116849/PR, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 04/08/2011, DJe 15/08/2011) Nesse particular, os documentos 

apresentados pela impetrante são aptos a demonstrar que a impugnação 

administrativa apresentada está de acordo com as leis reguladoras e foi 

devidamente recebida pela autoridade fazendária, sendo apta a autorizar 

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido. Logo, durante 

a pendência de julgamento do Recurso Administrativo nº 5344359/2017, é 

certo que a exigibilidade do crédito tributário objeto do aludido processo 

deve permanecer suspensa. Isto posto, defiro a liminar, para determinar 

ao impetrado que suspenda a exigibilidade do crédito tributário discutido no 

Processo Administrativo nº 5344359/2017, durante a pendência de 

julgamento do referido processo. Colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se. Cuiabá, 1 de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito em Substituição Legal

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034542-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: "...ISTO POSTO, consoante 

a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para 

determinar ao INSS que restabeleça o benefício do auxílio-doença (B: 31) 

com NB nº 615178543-0 ao Requerente o ANTONIO JOSE DA SILVA, 

devendo este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o 

trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir 

desta decisão, até o julgamento final do presente feito. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 
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obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que 

cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao 

mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se. 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.: 949255 Nr: 59875-04.2014.811.0041

 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: WILLER HERMÓGENES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO o provimento 

antecipatório.Cite-se o Requerido, para, querendo, apresentar resposta no 

prazo legal.Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnação.Após, 

cls. para sentença.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de outubro de 

2017.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370596 Nr: 7150-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO DO PRADO LEAO - 

OAB:9.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855328 Nr: 57790-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIL LUIZA MOREIRA, ALENIL TEREZINHA DE 

MORAES, ALIPIO RICARDO, ANA MARIA CAMPOS DE SOUZA, ELKA 

CARDOSO DE OLIVEIRA, ANA MARIA DO CARMO CAPOROSSI, 

DEOLINDA CELINA FERNANDES DE ALENCASTRO, ELZA HELENA DE 

OLIVEIRA ALBUQUERQUE, CREUSA DA COSTA SOUZA, DORALICE 

TOCANTINS RIBEIRO, FRANCISCA HENRIQUE BORGES, GEIZELA 

CRISTINA DA COSTA E SILVA, PEDRO SANTANA DE BARROS, HELOISA 

ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, MARCILIA OTACIO, MARIA PEREIRA DA 

SILVA, URSULINA CELINA DOS SANTOS BEZERRA, JOSINETE BORGES 

SOLANO, LENIR PRADO DE CAMPOS, LEONIDAS NOGUEIRA DA COSTA, 

MARIA GARCIA VILLACA, MARIA HELENA DEL BARCO PLETITSCH, NEIDE 

ARRUDA FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - 

OAB:1505/MT, TARCISIO DA SILVA FELIX - OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858225 Nr: 201-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGÍLIO DA COSTA RIBEIRO FILHO

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866544 Nr: 6818-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELANDIA ANDRADE MACHADO, GEVANILDO 

FERREIRA DA SILVA, ELISTANA ALVES MOREIRA, ETELVINA SANTOS DE 

OLIVEIRA, EDA DIAS MACHADO, DANIELA LINA DA COSTA SOUZA, 

CREUZA SOARES COIMBRA, CARMEN CORREA DE ARRUDA, ADILSINHA 

GOMES DOS SANTOS, JOSE CARLOS DE LIMA

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866886 Nr: 7090-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS ARLINDO DE MELO, CARLOS ANTONIO FERRAI 

CAETANO, CARLOS BENTO DE OLIVEIRA, CLARINDO VICENTE DE 

FIGUEIREDO FILHO, GILDO FERNANDES DE MORAES, DENIVALDO 

PEREIRA, FABIO HENRIQUE LEONEL DE ALMEIDA, FRANCISCO CARLOS 

DE SOUZA, JANETE MANICA EVANGELISTA, JOSE MARIA DE CAMPOS, 

LUCIO LIMA DA MOTTA, MOACIR PEREIRA DA SILVA, PERY TABORELLI 

DA SILVA FILHO, STEPHAN SILVA FARDIM, WANDERSON DE ALMEIDA 

FREITAS, WILLIAN ALVES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868263 Nr: 8159-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE COIMBRA LIMA, GESICLEBER SILVA BRITO, 

IVONETE MENDES DE SÁ, IRACEMA DE ALENCAR SILVA, ILZA BATISTA 

DA SILVA, JOSE DE SOUZA SANTOS, JUNIOR JOSE ALMEIDA 

RODRIGUES, LUCICLEIBER ROSA DA SILVA, MARIA ODETE SILVA E 

SOUZA

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873609 Nr: 12298-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNAIR MADALENA CURVO, HILDA FERREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBEIRO OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914613 Nr: 39910-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BARREIRA ABREU, ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES NEVES, CELIA ALVES DE MELO RODRIGUES, LUIZ CARLOS 

ALVES ARAÚJO, MARCIA ADRIANA DE BARROS, MURIEL FERREIRA 

JERONIMO, OTACÍLIA REJANE RODRIGUES DE SOUSA, ROSIMEIRE 

RODRIGUES BATISTA, SUENIA MARIA SILVANA VIEIRA DE OLIVEIRA, 

VALDENORA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959702 Nr: 4665-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GOMES BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973862 Nr: 11158-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992865 Nr: 19836-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:7718-B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 832931 Nr: 38463-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA FATIMA ARRAIS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - 

OAB:18753, SAULO VICTOR ARRAIS M. NEVES - OAB:OAB MT/ 15.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:

 Certifico que analisando os autos, na publicação de fls. 166 não constou 

o nome do advogado, conforme petição de fls. 51/66, razão pela qual 

impulsiono esse autos para nova intimação: impulsiono os autos intimando 

a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1109253 Nr: 14370-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MARIA FLAVIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, LAERTE 

BRASILEIRO DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANOR ANTONIO KAYSER - 

OAB:8437, MARIA VANDERLÉIA AGUIAR - OAB:4417-B

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.
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Comunique-se ao juízo de origem, do teor deste despacho.

Após cumprida a deprecata, determino a devolução da presente, 

dando-se a baixa dos autos em todos os âmbitos deste Juízo.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002201-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

ELVIS DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT0012636A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DIRETOR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002201-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por ELVIS DA SILVA RODRIGUES, neste ato 

representado pelo seu irmão, o Sr. Elton da Silva Rodrigues, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para o fim de ser determinado aos 

Requeridos que procedam com todos os meios necessários para que o 

Requerente seja encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade 

de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo 

médico especialista (ID nº 11587423 e 11587431). Aduz, em síntese, que 

no dia 30.01.2018 compareceu no Pronto Socorro Municipal de Várzea 

Grande com um tumor em seu pescoço (lesão na sua região cervical e no 

trapézio), tendo os dois médicos que o atenderam solicitado a internação 

imediata em um leito de UTI, sob pena de vir a óbito precocemente. 

Assevera que foi submetido a um procedimento cirúrgico (debridamento 

cirúrgico) e deste então se encontra inconsciente, entubado, utilizando 

respirador mecânico na sala vermelha do Pronto Socorro Municipal de 

Várzea Grande, necessitando ser encaminhado com urgência para 

Unidade Terapia Intensiva (UTI) devido à gravidade do seu estado de 

saúde. Pontua que embora os médicos especialistas tenham solicitado a 

sua internação imediata, referido pedido foi negado sob o fundamento de 

que não há vagas disponíveis em leitos de UTI, não lhe restando 

alternativa senão a propositura da presente demanda. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente, bem como pugna pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que 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 nº 05/2016/NUPMEC-PRES 

relativo ao art. 334 e parágrafos do CPC/2015. Para a concessão da tutela 

antecipada de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de tutela provisória visa que os 

Requeridos procedam com todos os meios necessários para que o 

Requerente seja encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade 

de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo 

médico especialista (ID nº 11587423 e 11587431). Para tanto, instruiu a 

inicial com documentos importantes, no caso a prescrição de médico 

especialista e laudos médicos, tudo em atendimento do disposto no art. 1º 

e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. Pois bem. É de sabença geral que a 

Constituição Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e, ainda, o art. 2º 

da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde como um dever do Estado a todos, 

inclusive às pessoas que não podem arcar as despesas com 

medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio 

sustento e ao de sua família. O entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso pode ser expresso no voto do 

julgamento cuja ementa transcreve-se: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - 

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - 

INTERNAÇÃO EM UTI - NECESSIDADE COMPROVADA - MULTA 

COERCITIVA - EXCLUSÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA 1. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o 

Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover 

as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que 

constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras 

providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes 

federados fornecê-los e custeá-los. 2. Deve ser excluída a multa diária, 

ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela 

específica no plano prático. 3. Recurso desprovido. Sentença 

parcialmente retificada”. (Apelação / Remessa Necessária 3066/2017, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO 

– CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO 

STJ - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI - 

DEVER DE TODOS OS ENTES ASSEGURAR À POPULAÇÃO - 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – 

EC Nº 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS 

PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – 

HONORÁRIOS INDEVIDOS – MULTA EXTIRPADA EM SEDE DE REEXAME 

NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. (...) O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, o que inclui os Municípios. Com o 

advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, 

equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, 

deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente 

deste Tribunal (RAC nº 33060/2014). Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, 

deve ser extirpada a multa cominatória”. (Apelação / Remessa Necessária 

138813/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) – Destacamos. Com 

efeito, mister ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa 

humana, cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de 

restrição legal e administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre 

de Moraes acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A 

dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente 

e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 

por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável 

que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 

excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos”. (Constituição do 

Brasil Interpretada, 4ª edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelos 

relatórios/atestados médicos que instruíram a inicial (ID nº 11587423 e 

11587431), sendo o mesmo emitido pela médica especialista, Dr. 

Alexandre Grando – CRM nº 9561 e Dr.ª Telma Furquim marra – CRM/MT 

nº 1240, não resta dúvida quanto à doença que o Autor possui, tampouco 

a urgência da necessária realização do tratamento médico pretendido, 

bem como da urgência da sua transferência para o leito de UTI pleiteado, 

motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de prévia 

autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo que 

não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 
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essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o tratamento médico necessário a uma sobrevivência digna, 

direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. É 

nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004). Logo, 

não há que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de 

Direito, entre o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à 

saúde, é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Deste modo, 

à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, 

sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para determinar aos Requeridos Estado de 

Mato Grosso e Município de Várzea Grande que, de forma incontinenti, 

cumpram com a sua obrigação político-constitucional a fim de que seja 

fornecido IMEDIATAMENTE uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – 

UTI ao Requerente Elvis da Silva Rodrigues, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 11587423 e 11587431), em 

hospital deste Estado que possua condições para o seu tratamento, ainda 

que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa 

de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, 

sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do 

médico responsável, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável. Deixo de fixar astreintes, 

porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de 

efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intimem-se os Requeridos Estado 

de Mato Grosso e Município de Várzea Grande para que cumpram a 

decisão supra, bem como, na oportunidade, cite-os pessoalmente para, 

querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, conclusos para sentença. Por derradeiro, 

consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Nos termos da 

recomendação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça na inspeção 

realizada neste Estado, serve a presente decisão como MANDADO. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive por Oficial Plantonista. 

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034864-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INACIA MARQUES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA. PROCESSO N°: 1034864-48.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o requerido para 

que cumpra a decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos 

denominados “Gazyva” e “Clorambucil”, sob pena de bloqueio dos valores 

das contas públicas, a fim de assegurar custeio do tratamento. Pois bem. 

Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, bem como 

do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato 

Grosso – MT Saúde, para que, imediatamente, adote as medidas 

necessárias ao fiel cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão 

deverá ser provado mediante a instrução de documentos, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da intimação. Intime-se também a 

PGE. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para análise do pedido de bloqueio. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA. 

Cuiabá/MT, 31 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011610-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão ID 11287666, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte Executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comparecer nesta Secretaria, a fim de assinar o Termo 

de Nomeação de Bem à penhora. Cuiabá-MT., 1/2/2018 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012367-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. 1012367-74.2016.8.1.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizado por Claro S.A, em que 

vindica por meio do petitório de id nº 10748252 a suspensão da 

exigibilidade do crédito com a consequente expedição de Certidão Positiva 

de Débito com Efeito de Negativa em razão do débito em discussão neste 

feito. É o escorço do necessário. Fundamento e Decido. Como é cediço, o 

crédito tributário é cercado de privilégios, dentre eles, a presunção de sua 

veracidade e legitimidade nos termos do art. 204 do Código Tributário 

Nacional, que dispõe: “Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.” 

Já no que concerne à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, há 

que se ressaltar a existência de regra específica no CTN, que em seu art. 

151 dispõe: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - 

moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os 

recursos, nos termos das leis regulamentadoras do processo tributário 

administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança; V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em 

outras espécies de ação judicial; VI - o parcelamento.” A interpretação 

sistemática dos dispositivos do CTN conduz à conclusão de que a 

presunção a que se refere o artigo 204 reforça a ideia de que o crédito 

tributário só pode ter sua exigibilidade suspensa na ocorrência de uma 

das hipóteses estabelecidas no art. 151 daquele mesmo diploma legal. Na 

hipótese, uma vez identificado o depósito judicial no valor integral do 

crédito equivalente à R$43.377,03 (quarenta e três mil e trezentos e 

setenta e sete reais e três centavos) inexiste empecilho legal ao 

deferimento do pedido de suspensão do crédito tributário. Cuida-se de 

verdadeiro direito subjetivo do contribuinte, não estando o deferimento da 
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liminar condicionado à demonstração do fumus boni juris e do periculum in 

mora, tampouco à autorização judicial, consoante entendimento pacificado 

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. DEPÓSITO INTEGRAL. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART.151, II, DO 

CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL. 1. O depósito do montante integral do crédito tributário 

controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito 

do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e podendo ser 

efetuado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou via 

processo cautelar. (Precedentes: AgRg no REsp 517.937/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 

17/06/2009; EDcl no REsp 876.006/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 24/11/2008; REsp 

466.362/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

15/03/2007, DJ 29/03/2007; REsp 697370/RS, Relator Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, publicado no DJ de 04.08.2006; REsp 283222/RS, 

Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, publicado no DJ 

de 06.03.2006; REsp 419855/SP, Relator Ministro Franciulli Netto, Segunda 

Turma, publicado no DJ de 12.05.2003; e REsp 324012/RS, Relator Ministro 

Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, publicado no DJ de 

05.11.2001. 2. O juízo de admissibilidade recursal é ato discricionário do 

relator, máxime quando efetuado o prequestionamento implícito e tratar-se 

de dissídio notório. 3. Agravo regimental desprovido” .(AgRg no REsp 

976.148/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

24/08/2010, DJe 09/09/2010) (sem grifos no original). Com efeito, entendo 

inexistir obstáculo no nosso ordenamento jurídico para o deferimento do 

pedido de emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa, de acordo 

com o artigo 206 do CTN em face da suspensão do crédito, ora concedida. 

Senão vejamos: Os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional assim 

dispõem, respectivamente: “Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da 

quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão 

negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha 

todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, 

domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se 

refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre 

expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro 

de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição; Art. 

206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que 

conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa.” Dos dispositivos alhures, extrai-se que a expedição de 

Certidão Positiva com efeitos de negativa prevista no artigo 206 do CTN, 

pressupõe a existência da cobrança de tributo por meio de execução 

garantida pela penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Nesse 

aspecto, não há falar em observância de outras formalidades que não as 

previstas no Código Tributário Nacional. A propósito, transcrevo os 

seguintes arestos do STJ: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CPEN. ART. 

206 DO CTN. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. 1. A suficiência 

da penhora constitui requisito essencial para a expedição de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa. 2. Recurso especial provido.” (REsp 

839.646/SC, DJU de 07.08.06) “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DÉBITO 

DISCUTIDO JUDICIALMENTE. CONTRIBUINTE. PESSOA DE DIREITO 

PÚBLICO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. ART. 151 DO CTN. AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO. ART. 206 DO CTN. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE 

NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Da leitura do art. 151 do CTN 

dessume-se que as possibilidades de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário nele estão exauridas, não comportando interpretação 

extensiva do seu conteúdo, ante o teor do art. 111, inciso I, do CTN. 2. Por 

não encontrar previsão legal, a simples discussão judicial do crédito 

tributário, mesmo quando o contribuinte é pessoa de direito público, não 

induz a suspensão de sua exigibilidade, nem confere direito líquido e certo 

à expedição da certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes. 3. 

Recurso especial provido.” (REsp 782.729/PR, DJU de 1º.02.06). Posto 

isto, DEFIRO o pedido vindicado no id nº 10748252 e determino a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo discutido, com 

fundamento no art. 151, II, do CTN, devendo o credor expedir, de imediato, 

a competente Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, caso não existam 

outros óbices que impeçam essas providências. Expeça-se o necessário. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem 

produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua pertinência e o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1022246-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. 1022246-08.2016.8.1.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizado por Claro S.A, em que 

vindica por meio do petitório de id nº 10759497 a suspensão da 

exigibilidade do crédito com a consequente expedição de Certidão Positiva 

de Débito com Efeito de Negativa em razão do débito em discussão neste 

feito. É o escorço do necessário. Fundamento e Decido. Como é cediço, o 

crédito tributário é cercado de privilégios, dentre eles, a presunção de sua 

veracidade e legitimidade nos termos do art. 204 do Código Tributário 

Nacional, que dispõe: “Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.” 

Já no que concerne à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, há 

que se ressaltar a existência de regra específica no CTN, que em seu art. 

151 dispõe: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - 

moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os 

recursos, nos termos das leis regulamentadoras do processo tributário 

administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança; V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em 

outras espécies de ação judicial; VI - o parcelamento.” A interpretação 

sistemática dos dispositivos do CTN conduz à conclusão de que a 

presunção a que se refere o artigo 204 reforça a ideia de que o crédito 

tributário só pode ter sua exigibilidade suspensa na ocorrência de uma 

das hipóteses estabelecidas no art. 151 daquele mesmo diploma legal. Na 

hipótese, uma vez identificado o depósito judicial no valor integral do 

crédito equivalente à R$46.521,66 (quarenta e seis mil e quinhentos e vinte 

e um reais e sessenta e seis centavos) inexiste empecilho legal ao 

deferimento do pedido de suspensão do crédito tributário. Cuida-se de 

verdadeiro direito subjetivo do contribuinte, não estando o deferimento da 

liminar condicionado à demonstração do fumus boni juris e do periculum in 

mora, tampouco à autorização judicial, consoante entendimento pacificado 

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. DEPÓSITO INTEGRAL. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART.151, II, DO 

CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL. 1. O depósito do montante integral do crédito tributário 

controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito 

do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e podendo ser 

efetuado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou via 

processo cautelar. (Precedentes: AgRg no REsp 517.937/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 

17/06/2009; EDcl no REsp 876.006/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 24/11/2008; REsp 

466.362/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

15/03/2007, DJ 29/03/2007; REsp 697370/RS, Relator Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, publicado no DJ de 04.08.2006; REsp 283222/RS, 

Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, publicado no DJ 

de 06.03.2006; REsp 419855/SP, Relator Ministro Franciulli Netto, Segunda 

Turma, publicado no DJ de 12.05.2003; e REsp 324012/RS, Relator Ministro 

Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, publicado no DJ de 

05.11.2001. 2. O juízo de admissibilidade recursal é ato discricionário do 

relator, máxime quando efetuado o prequestionamento implícito e tratar-se 

de dissídio notório. 3. Agravo regimental desprovido” .(AgRg no REsp 

976.148/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

24/08/2010, DJe 09/09/2010) (sem grifos no original). Com efeito, entendo 

inexistir obstáculo no nosso ordenamento jurídico para o deferimento do 

pedido de emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa, de acordo 

com o artigo 206 do CTN em face da suspensão do crédito, ora concedida. 

Senão vejamos: Os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional assim 

dispõem, respectivamente: “Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da 
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quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão 

negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha 

todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, 

domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se 

refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre 

expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro 

de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição; Art. 

206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que 

conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa.” Dos dispositivos alhures, extrai-se que a expedição de 

Certidão Positiva com efeitos de negativa prevista no artigo 206 do CTN, 

pressupõe a existência da cobrança de tributo por meio de execução 

garantida pela penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Nesse 

aspecto, não há falar em observância de outras formalidades que não as 

previstas no Código Tributário Nacional. A propósito, transcrevo os 

seguintes arestos do STJ: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CPEN. ART. 

206 DO CTN. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. 1. A suficiência 

da penhora constitui requisito essencial para a expedição de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa. 2. Recurso especial provido.” (REsp 

839.646/SC, DJU de 07.08.06) “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DÉBITO 

DISCUTIDO JUDICIALMENTE. CONTRIBUINTE. PESSOA DE DIREITO 

PÚBLICO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. ART. 151 DO CTN. AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO. ART. 206 DO CTN. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE 

NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Da leitura do art. 151 do CTN 

dessume-se que as possibilidades de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário nele estão exauridas, não comportando interpretação 

extensiva do seu conteúdo, ante o teor do art. 111, inciso I, do CTN. 2. Por 

não encontrar previsão legal, a simples discussão judicial do crédito 

tributário, mesmo quando o contribuinte é pessoa de direito público, não 

induz a suspensão de sua exigibilidade, nem confere direito líquido e certo 

à expedição da certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes. 3. 

Recurso especial provido.” (REsp 782.729/PR, DJU de 1º.02.06). Posto 

isto, DEFIRO o pedido vindicado no id nº 10759497 e determino a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo discutido, com 

fundamento no art. 151, II, do CTN, devendo o credor expedir, de imediato, 

a competente Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, caso não existam 

outros óbices que impeçam essas providências. Expeça-se o necessário. 

Intime-se e cumpra-se. Após, proceda-se o Sr. Gestor Judiciário o devido 

prosseguimento do feito notadamente quanto a intimação das partes 

litigantes a respeito das provas que ainda pretendem produzir, como já 

ordenado por despacho nos autos. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1004562 Nr: 25345-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de 

Embargos à Execução Fiscal proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MATO 

GROSSO – SICREDI CENTRO NORTE MT., em face da FAZENDA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO nos termos da fundamentação 

precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, tão somente 

para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 20143560, fixando-a em 

R$10.000,00 (dez mil reais). Dos pleitos formulados na exordial fora 

parcialmente acolhido sendo, portanto, ínfima a sucumbência do 

Embargado, hipótese em que se equipara a sua vitória. Diante disso, como 

preleciona o artigo 86, do CPC, CONDENO unicamente o Embargante no 

pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § 

único c.c art. 85, § 3º, I, ambos do CPC.Custas processuais quitadas 

previamente.Traslade-se para os autos da Execução Fiscal n. 

30392-26.2014.811.0041 (cod. 900696) cópia da sentença prolatada 

neste feito.Sentença não sujeita a reexame necessário, vez que não se 

amolda em nenhumas da hipótese art. 496 do CPC.Após o trânsito em 

julgado arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2018ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 400522 Nr: 33218-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDML, VMSD, CTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ÁGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652 / MT, IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - OAB:15795

 Vistos etc...

1 – A parte executada, em garantia à execução ofertou, em garantia, o 

imóvel descrito às fls. 16, sendo que a parte exequente manifestou sua 

discordância para com o bem indicado.

Desta forma, faculto à parte devedora a indicação de outro bem à 

penhora, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção dos embargos à 

execução fiscal em apenso(código 1245028), eis que a penhora de fls. 

115, efetivada via BACENJUD é inferior a 0,5%(meio por cento) do valor 

do débito exequendo.

2 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35531 Nr: 2376-31.2017.811.0082

 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: MICHELY FERNANDA MELCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:15.341-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, evidenciado a falta de uma das condições da ação, qual 

seja, interesse processual, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 2.984,00 (dois mil 

novecentos e oitenta e quatro reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do 

CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 26 de janeiro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24164 Nr: 608-75.2014.811.0082

 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: FABIO BERNARDES FILGUEIRAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO - SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:16.460/MT, Cassio Martins Fatureto - OAB:99526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

por meio do depósito às fls. 290/292, determino a extinção do processo, 

na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, 
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do CPC/2015.

Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado a título de 

honorários advocatícios em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

Efetivada a transferência, bem assim com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2018.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 389487 Nr: 22533-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO JESUINO GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena de Carlos Antônio Jesuíno 

Granja, no qual foi declarada extinta a punibilidade pelo integral 

cumprimento da pena.

O penitente, por meio da Defesa, requereu anuência para dar cumprimento 

à reprimenda imposta pelo Juízo da Comarca de Campo Grande/MS (pena 

de 04 anos em regime fechado), nesta Comarca, argumentando que seus 

familiares residem na Cidade de Várzea Grande.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desentranhamento 

do petitório da Defesa e sua distribuição como incidente processual, com a 

finalidade de transferência, assim como seja dado cumprimento a decisão 

de fls. 365, arquivando-se o executivo de pena.

Pois bem, considerando que as unidades penitenciárias da capital e de 

Várzea Grande se acham interditadas parcialmente, em razão da 

superlotação, INDEFIRO o pedido de transferência do recuperando.

Comunique-se a Defesa, desta decisão.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 157379 Nr: 4732-66.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15.547

 Vistos, etc.

Vista dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, intime-se o advogado constituído para manifestar.

Depois, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

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. JOÃO OTONIEL DE MATOS. OAB/MT: 2825

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 Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 167819 Nr: 15116-88.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DONEGA - 

OAB:12034

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. THIAGO ALVES DONEGA. OAB/MT: 12.034

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 18/12/2017, ás fls. 134, nos 

autos acima mencionados, na qual foi declarado extinta a punibilidade do 

agente GERSON DA SILVA CORREA, com fundamento no artigo 89, § 5°, 

da Lei N° 9.099/95.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 301490 Nr: 18647-85.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHUAN FEITOSA PEREIRA, MARCOS PAULO 

MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - OAB:, 

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:

 Intimar o advogado VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA para, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, restituir os autos em secretaria, sob pena de 

busca e apreensão, sem prejuízo de adoção das medidas legais e 

administrativas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319711 Nr: 19383-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CORREA PEREZ DOS SANTOS, TONI 

CAMPOS SILVA, WILLIAN MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT, VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR - OAB:
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 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, em razão das ocorrências supra.

II – Vistas ao MP para manifestar-se em relação às ocorrências.

III – Defiro o pedido de juntada de substabelecimento pelo prazo de 5 dias.

IV - Conclusos, após.

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(Renato)

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA

Advogado de defesa(Toni e Willian)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 373558 Nr: 14638-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RICARDE REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, em face da ausência das 

testemunhas e do réu.

II – Concedo vistas ao MP para manifestação sobre a ausência das 

testemunhas.

III – Intime-se o defensor do réu Renan Ricarde Reis, Dr. Edno de França 

Barreto, 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 constituir infração disciplinar, rende 

ensejo à imposição de multa de 10 a 100 salários mínimos (art. 34, inciso 

XI, do EOAB e 265 do CPP).

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 404395 Nr: 8828-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUCE LEE DE PAULA SILVA, RICARDO 

WILSON BUENO FRANCHI, JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SOUZA AMORIM - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 8828-51.2015 (CÓDIGO: 404395)

 AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS BRUCE LEE DE PAULA SILVA

 RICARDO WILSON BUENO FRANCHI

 JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 03.04.2018 às 

16h30min.

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.

Por fim, intimem-se os patronos dos acusados RICARDO WILSON BUENO 

FRANCHI e JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA para que regularizem a 

representação processual no prazo de 10 (dez) dias, juntando as devidas 

procurações.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 de junho de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 433855 Nr: 9909-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 CÓDIGO 433855

Vistos em correição

Designo audiência de instrução de julgamento para o dia 04 de setembro 

de 2018, às 15h00.

 Considerando a orientação de que armas de fogo não permaneçam nas 

dependências deste Fórum, determino que o Ministério Público e a Defesa 

manifestem se possuem interesse na manutenção da apreensão da arma 

de fogo para o deslinde da instrução.

Caso as partes não possuam interesse na arma de fogo, intime-se a 

empresa vítima para que apresente os documentos de registro do artefato 

e retome a posse da arma cuja numeração é legível e quanto à arma como 

a numeração suprimida, encaminhe-se ao exército para providências 

cabíveis.

 Estas determinações quanto à restituição da arma de fogo deverão ser 

cumpridas com urgência.

Intimem-se as testemunhas e o réu para que compareçam à audiência 

designada.

Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12.06.2017

Lídio Modesto da Silva Filho

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Intimo a Defesa do Réu Aurelino, para, no prazo legal, apresentar razões 

ao recurso de apelação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498027 Nr: 37184-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVA NERI, PATRICIA PINHEIRO DA 

COSTA, BRUNO LUCAS 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): PATRICIA PINHEIRO DA COSTA, Cpf: 

03657332103, Rg: 191389946, Filiação: Clarindo Franciso Costa e Rosalina 

Pinheiro da Costa, data de nascimento: 10/01/1982, brasileiro(a), natural 

de Sto. Ant. do Leverger-MT, convivente, diarista, Telefone 993332267. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 02/10, em horário ignorado, ma residência 

situada na Rua 05, n. º 181 (quitinete), Bairro Osmar Cabral, nesta urbe e 

comarca, com unidade de desígnios e prévio ajuste de conduta, os 

denunciados PATRÍCIA, BRUNO e JOÃO tentaram obter, para si, vantagem 

ilícita no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante ardil, induzindo em 

erro e em prejuízo da vítima Marli Matos. Nas mesmas condições de lugar e 

maneira de execução do fato anterior, todavia, entre os dias 14/09/2017 à 

28/09/2017, em horário não determinado, com unidade de desígnios e 

prévio ajuste de conduta, os denunciados tentaram obter, para si, 

vantagem ilícita no valor de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta 

reais), mediante ardil, induzindo em erro a vítima Maria Terezinha.

Despacho: AÇÃO PENAL PÚBLICA Nº 37184-85.2017.811.0042 (Código: 

498027)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALRÉUS:JOÃO SILVA 

NERIPATRICIA PINHEIRO DA COSTABRUNO LUCAS DA SILVAVistos etc.I - 

Defiro a cota ministerial de fl. 105.Cite-se a ré PATRICIA PINHEIRO DA 

COSTA por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

a acusada, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.II - 

Com relação ao acusado JOÃO SILVA NERI, certifique-se quanto ao 

decurso de prazo de sua citação por edital (fl. 104).III - Por fim, no que diz 

respeito ao acusado BRUNO LUCAS DA SILVA, verifico que o mesmo foi 

devidamente citado e requereu a nomeação de um defensor público, 

sendo assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que 

apresente Resposta à Acusação em favor do mesmo no prazo legal.VI - 

Cumpra-se.Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2018.SUZANA GUIMARÃES 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

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, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 506539 Nr: 45552-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADENIL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 506539

 Vistos etc.

 O presente pedido de restituição de coisas apreendidas reproduz outro 

idêntico anteriormente pugnado pela própria requerente (Cód. 465823).

 Dessa forma, observadas as formalidades de praxe, arquive-se este 

feito.

 Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 465823 Nr: 5672-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADENIL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - OAB:17634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pelo solicitante e 

DETERMINO a imediata restituição do veículo PALIO PLACA KAC-0896, ano 

2004/2005, cor PRATA, RENAVAM 00841371466 para a requerente. Por 

cautela, designo a requerente como fiel depositária do bem, devendo a 

Secretaria lavrar o respectivo Termo de Fiel depositária. Após a lavratura 

do termo, oficie-se à autoridade policial e/ou a autoridade fiscal para que 

efetive a devolução dos bens.Expeça-se o competente termo de 

restituição.Determino que Sr. Gestor traslade cópia desta decisão na 

referida ação penal (código 454706).Cientifique-se o Ministério Público. 

Após, arquivem-se os autos.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de 

janeiro de 2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 477025 Nr: 16870-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CINTRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA COMPARECER À AUDIENCIA DE 

INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 13/03/2018 ÀS 16:30 HORAS.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 373797 Nr: 14928-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DHIEGO RIBEIRO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O DR JOSÉ GABRIEL DA SILVA JÚNIOR OAB/MT 12.941 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 24 DE ABRIL DE 2018 

ÀS 14:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 460678 Nr: 492-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNI MESQUITA JESUS, ATHAYS 

CRISTINA SANTOS SILVA, RAFAEL FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução criminal, de modo que determino que se dê 

vista dos autos ao Ministério Público e após as defesas.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 460678 Nr: 492-87.2017.811.0042

 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): GEOVANNI MESQUITA JESUS, ATHAYS 

CRISTINA SANTOS SILVA, RAFAEL FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 493154 Nr: 32483-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOURO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PAQUIER DE MORAES - 

OAB:31043/SP, MARCOS IVAN SILVA - OAB:13.800/MS

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento feito pelo representante do Ministério Público. 

Oficie-se como requer.

 Visando a realização do interrogatório do acusado, designo a data de 

05/02/2018, às 13h50min para a oitiva.

Requisite-se o acusado. Os presentes saem intimados.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 493154 Nr: 32483-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOURO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PAQUIER DE MORAES - 

OAB:31043/SP, MARCOS IVAN SILVA - OAB:13.800/MS

 Vistos etc.

 Considerando que se encontrava pendente apenas o interrogatório do 

acusado, tendo o mesmo se realizado nesta oportunidade, CANCELO a 

audiência designada no termo anterior, bem como declaro encerrada a 

instrução criminal.

Encaminhem-se os autos para manifestar acerca do pedido de revogação 

feito pela defesa, bem como para que apresente as alegações finais no 

prazo legal.

 Após, conclusos.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 493860 Nr: 33169-73.2017.811.0042

 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): JANIERMES GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS CRISTINA FREITAS E 

SILVA - OAB:23.396

 Vistos etc.

 Visando a realização do interrogatório do acusado, designo a data de 

01/02/2018, às 14 horas para sua oitiva.

 Requisite-se o acusado.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504622 Nr: 43636-14.2017.811.0042

 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): IGOR GABRIEL DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Dias da Costa - 

OAB:23967/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 493154 Nr: 32483-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOURO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PAQUIER DE MORAES - 

OAB:31043/SP, MARCOS IVAN SILVA - OAB:13.800/MS

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506598 Nr: 45611-71.2017.811.0042

 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): EDELMO PEREIRA DE SOUZA, YLLON 

GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, ADRIANO PINHEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:15386, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia do réu Edelmo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, MARIO CESAR 

ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA SILVA GUIA, JONATAS MENDES 

ALVARENGA, ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, RONALDO NERES DA 

SILVA, MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, 

CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, 

Eder da Silva Gomes - OAB:24.022, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, JOILSON 

RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506581 Nr: 45594-35.2017.811.0042

 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): EDELMO PEREIRA DE SOUZA, RAFAEL JUNIOR 

DE JESUS ANTONIO, MARCO AURÉLIO MIRANDA RIBEIRO, GILBERTO 

NUNES, GIVANILDO DA SILVA BENTO, DIEGO VIEIRA GONÇALVES, LUIZ 

CARLOS DA SILVA CARVALHO, JHORDAN BLENDO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, Dyego Nunes da Silva Souza - OAB:14563, ELKE 

REGINA ARMENIO DELFINO MAX - OAB:7562/MT, RODRIGO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:15386, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT, 
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VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar de GILBERTO NUNES.Cumpra-se na 

íntegra a decisão de fls. 400/401.Tendo em vista o teor das certidões de 

fls. 427 e 428/429, intimem-se os advogados constituídos dos réus 

EDELMO, GIVANILDO, RAFAEL, JHORDAN e LUIZ CARLOS, via DJE, para 

apresentarem defesa preliminar em favor de seus assistidos.Ainda, 

considerando o teor da certidão de fl. 427, encaminhem-se os autos para 

a Defensora Pública que oficia junto a esta Vara Especializada para 

apresentar defesa preliminar em favor do réu DIEGO.Já em relação ao réu 

MARCO AURÉLIO, diante do teor da certidão de fls. 428/429, expeça-se 

novo mandado de notificação, o qual deve constar como endereço o 

mencionado na peça acusatória.Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 490832 Nr: 30261-43.2017.811.0042

 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): LAIS FERNANDA PADILHA SANTOS, 

WALISSON HERLAN DE CAMARGO, ISRAEL CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/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 os denunciados. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/03/2018, às 15:00 horas, para o 

interrogatório dos acusados, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa. Citem-se os acusados dos termos da ação e intimem-nos da data 

do interrogatório. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e os 

advogados dos réus Walisson e Israel, sendo estes, via DJE. (...) Diante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar de WALISSON HERLAN DE 

CAMARGO. (...).

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 426464 Nr: 1724-71.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WECLISLEY GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO SENA DA SILVA - 

OAB:16.571

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 61/61V.

Para tanto, intime-se pessoalmente o réu, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, ateste documentalmente o cumprimento total ou parcial das 

obrigações impostas nos itens 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.: 434150 Nr: 10219-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LEON LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR HENRIQUE DE 

ALMEIDA SAMPAIO - OAB:20712/O

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 57/57V.

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.: 135538 Nr: 2700-25.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIDES MACEDO VALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231/MT

 Vistos, etc...

Defiro o requerimento de fl. 159.

Assim, nos termos do artigo 396 do CPP, cite(m)-se/intime(m)-se o(s) 

acusado(s), por mandado, no endereço indicado à fl. 160, para a 

apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, na qual poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 

à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

No mandado de citação, deverá constar a obrigatoriedade do oficial de 

justiça indagar ao(s) acusado(s) se ele(s) pretende(m) constituir 

advogado ou se o juiz deve nomear um Defensor Público para patrocinar a 

sua defesa e, neste caso, as razões pelas quais não têm a intenção de 

contratar um defensor (CNGC, artigo 1.373, § 3º).

Consigne no mandado a faculdade estampada no artigo 362 do CPP, 

consistente na citação por hora certa.

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor, fica desde já nomeado o Defensor 

Público oficiante neste Juízo para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos 

autos por 10 (dez) dias.

Aportando a resposta inicial e havendo alegação de alguma das situações 

previstas no artigo 397, incisos I a IV do CPP, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo, DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

20/06/2018 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.: 425561 Nr: 738-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVALDO PEREIRA DE 

ASSUNÇAO - OAB:12240

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 69/69V.

Para tanto, intime-se pessoalmente o réu, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, ateste documentalmente o cumprimento total ou parcial da obrigação 
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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.: 435781 Nr: 12022-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFÉ LINO DA GUIA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sampaio de 

Siqueira - OAB:9259

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 74/74V.

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.: 435791 Nr: 12032-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:21520, MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO - OAB:21652/O

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 72/72V.

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.: 420850 Nr: 26351-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN ANTONIO CUNHA MARQUES 

PALACIOS LABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES ALBENTO DIAS - 

OAB:17005

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 63/63V.

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 V, 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.: 437558 Nr: 13983-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZINHO SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDE AUXILIADORA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.068

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 67/67V.

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 476559 Nr: 16415-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053/B

 Vistos, etc...

Defiro o pedido restituição de bem apreendido formulado por Lindomar Vaz 

da Silva às fls. 45/46, qual seja, 01 (um) veículo do tipo caminhonete, da 

marca GM, modelo Montana Conquest, ano de fabricação/modelo 

2009/2010, cor prata, placa KAR0551, RENAVAM 00191269700, chassi 

9BGXL80P0AC177343, uma vez que o veículo em referência (fl. 23), que é 

de propriedade do Sr. Lindomar, conforme documentação acostada aos 

autos, não interessa à instrução deste processo (CPP, artigo 118).

Intime-se pessoalmente o requerente Lindomar Vaz da Silva, bem como o 

seu advogado Jorge Luiz Dutra de Paula (OAB/MT n. 5.053-B), este último 

via D.J.E, para que tomem conhecimento desta decisão.

Noutro ponto, ante a justificativa apresentada às fls. 57/58, prorrogo o 

período de prova da suspensão condicional do processo pelo período de 

03 (três) meses, possibilitando que o acusado possa dar cumprimento às 

condições impostas nos itens III e V.

Intime-se pessoalmente o acusado acerca da prorrogação do período de 

prova.

Outrossim, intime-se o acusado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

ateste documentalmente o cumprimento total ou parcial da obrigação 

imposta no item V, 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 com urgência.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 460679 Nr: 493-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLAINE ARRUDA DE ALMEIDA 

- OAB:20539

 Vistos etc.Considerando o disposto no artigo 25 da Lei nº 

10.826/2003;Considerando o disposto no artigo 1º da Resolução nº 

134/2011 do CNJ;Considerando o disposto no Provimento nº 

05/2017-CGJ;Considerando o teor do Ofício circular nº 

01/2018/GAB/J-Aux;Considerando que a(s) arma(s) de fogo e/ou 

munição(ões) já foi(ram) periciada(s) e o competente laudo já foi juntado 

aos autos;Considerando que a(s) arma(s), e/ou acessório(s), e/ou 

munição(ões) não mais interessa(m) à persecução penal no presente feito 

criminal;DETERMINO o cumprimento imediato das seguintes providências:a) 

a intimação das partes (acusação e defesa) sobre o resultado da perícia 

acostada aos autos se ainda não foram cientificadas do seu conteúdo, 

sendo desnecessária a intimação do Ministério Público se o laudo pericial 

instruiu a denúncia ou, da Defesa, se esta retirou os autos em carga após 

a juntada do laudo pericial, devendo ser certificado o ocorrido;b) a 

intimação de eventual terceiro de boa-fé identificado e apontado nos autos 

como proprietário da(s) arma(s) de fogo e/ou munição(ões) apreendidas 

para manifestar o seu interesse na restituição, no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias;c) cumpridas as providências contidas nos itens 

anteriores, certifique-se e remetam-se a(s) arma(s), acessório(s), ou 

munição(ões) apreendidos nestes autos ao Comando do Exército, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para os fins do artigo 25 da 

Lei nº 10.826/2003.Ressalto, por fim, que a providência contida no item “c” 

(acima) não deverá ser cumprida nas seguintes hipóteses:i) quando não 

houver laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da(s) arma(s) de 

fogo e/ou munição(ões) apreendida(s), caso em que deverá ser 

requisitada a urgente realização da perícia à autoridade policial 

competente, com posterior intimação das partes do seu conteúdo, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para a entrega do laudo em 

juízo;ii) quando houver pedido de restituição da(s) arma(s) de fogo e/ou 

munição(ões) pendente de julgamento definitivo.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Expeça-se o necessário.Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 133568 Nr: 5336-61.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEY FERREIRA DA SILVA, LAZARO 

PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NAPOLIS COSTA - 

OAB:15.569, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11055/MT

 FINALIDADE: intimar a parte REQUERIDA, na(s) pessoa(s) de seu(s) 

patrono(s), quanto à designação de Audiência de inquirição de 

testemunha(s) referente(s) à Carta Precatória de fls. 271, para o dia 

06/02/2018, às 15:30 horas, a ser realizada no prédio do Fórum da 

Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme o Ofício nº 6811/2017, 

expedido pela Segunda Vara Criminal da referida comarca, acostado às 

fls. 285 dos autos.

Decisão

N.º DO PROCESSO: 5534-20.2017.811.0042 – Código: 465674.

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL.

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADO: Joareis Barbosa Lima.

"VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de inquérito policial instaurado em 

desfavor do CB PM JOARES BARBOSA LIMA, para apurar as 

circunstâncias do extravio de um carregador nas dependências da sede 

da 12ª CIA PM do município de Barra do Bugres/MT, pertencentes à PMMT. 

À fl. 104, o representante do Ministério Público manifestou-se pela 

extinção da punibilidade do investigado, tendo em vista que ele ressarciu o 

valor correspondente ao bem extraviado. É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos, constata-se que o investigado ressarciu o valor 

do bem extraviado, conforme comprovante de pagamento de fls. 92/93. 

Com efeito, de acordo com os artigos 123, inciso VI e 303, § 4º, ambos do 

Código Penal Militar, no crime de peculato culposo, a punibilidade do agente 

é extinta diante da comprovação da reparação do dano, antes de 

sentenciado o feito. Desse modo, por analogia, in bonan partem, deve ser 

declarada extinta a punibilidade, também nos casos de crime de dano 

culposo, cuja previsão só o Código Penal Militar abarca. Diante do exposto, 

em consonância com o parecer ministerial de fl. 104, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do investigado CB PM JOARES BARBOSA LIMA, com fulcro 

nos artigos 123, inciso VI e 303, § 4º, ambos do Código Penal Militar. P. R. 

I.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Às providências". "VISTOS ETC. Tendo em vista a 

certidão de fl. 106, retifico o dispositivo da sentença de fl. 105 para que 

onde se lê "CB PM JOARES BARBOSA LIMA" conste "CB PM JOAREIS 

BARBOSA LIMA". Após, arquive-se. Às providências".

N.º DO PROCESSO: 5534-20.2017.811.0042 – Código: 465674.

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL.

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

INDICIADO: Joareis Barbosa Lima.

"VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de inquérito policial instaurado em 

desfavor do CB PM JOARES BARBOSA LIMA, para apurar as 

circunstâncias do extravio de um carregador nas dependências da sede 

da 12ª CIA PM do município de Barra do Bugres/MT, pertencentes à PMMT. 

À fl. 104, o representante do Ministério Público manifestou-se pela 

extinção da punibilidade do investigado, tendo em vista que ele ressarciu o 

valor correspondente ao bem extraviado. É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos, constata-se que o investigado ressarciu o valor 

do bem extraviado, conforme comprovante de pagamento de fls. 92/93. 

Com efeito, de acordo com os artigos 123, inciso VI e 303, § 4º, ambos do 

Código Penal Militar, no crime de peculato culposo, a punibilidade do agente 

é extinta diante da comprovação da reparação do dano, antes de 

sentenciado o feito. Desse modo, por analogia, in bonan partem, deve ser 

declarada extinta a punibilidade, também nos casos de crime de dano 

culposo, cuja previsão só o Código Penal Militar abarca. Diante do exposto, 

em consonância com o parecer ministerial de fl. 104, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do investigado CB PM JOARES BARBOSA LIMA, com fulcro 

nos artigos 123, inciso VI e 303, § 4º, ambos do Código Penal Militar. P. R. 

I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas 

e anotações necessárias. Às providências". "VISTOS ETC. Tendo em vista 

a certidão de fl. 106, retifico o dispositivo da sentença de fl. 105 para que 

onde se lê "CB PM JOARES BARBOSA LIMA" conste "CB PM JOAREIS 

BARBOSA LIMA". Após, arquive-se. Às providências".

 N.º DO PROCESSO: 20509-47.2017.811.0042 – Código: 480740

 ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL.

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 INDICIADO:Edinaldo Marques de Oliveira

 "VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de sindicância instaurada em 

desfavor do policial militar 2º SGT PM EDINALDO MARQUES DE OLIVEIRA, 

para apurar a suposta prática delitiva ocorrida entre os meses de julho e 

agosto de 2011. Consta dos autos que o investigado estava na posse da 

motocicleta Honda/C100 Biz, placa JZU 7838, pertencente ao SD PM 

Adilson Santana Tercis, a qual teria sido subtraída em data não precisa. 

Às fls. 62/63, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do 

investigado, em face da prescrição. É o relatório. DECIDO. Compulsando 

os autos, constata-se que a conduta do policial militar amolda-se, em tese, 

ao delito capitulado no art. 255 do Código Penal Militar (receptação 

culposa), crime apenado com detenção de até 1 ano. No entanto, da data 

dos fatos (2011) até a presente data, transcorreram-se mais de 4 anos, 

lapso prescricional incidente sobre o delito em questão conforme exegese 

do art. 125, VI, do CPM. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do policial militar 2º SGT PM EDINALDO MARQUES DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 123, 

IV, e 125, VI, ambos Código Penal Militar. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, 

procedendo-se às baixas, anotações e comunicações necessárias. Às 

providências."

12ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 493598 Nr: 32932-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE ROBERTO BUZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12.919

 Código: 493598

Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

05/02/2018 às 15h30min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de novembro de 2017.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329834 Nr: 9981-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DA SILVA, MARCIO DA SILVA LUZ, 

UELINGTON AMORIM DE ARRUDA, FERNANDES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. HAROLDO DE MORAES 

JÚNIOR - OAB/MT 6.208 - OAB:, HAROLDO DE MORAES JUNIOR - 

OAB:6208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370, DR.ª JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB/MT 

10.402 - OAB:, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO DA SILVA LUZ, Cpf: 

94124256191, Rg: 711554, Filiação: Valuziano Lucas da Luz e Raimunda 

Leda da Silva Luz, data de nascimento: 22/08/1981, brasileiro(a), natural 

de Porto Velho-RO, casado(a), cobrador, Telefone 9277-7909 e 

atualmente em local incerto e não sabido UELINGTON AMORIM DE 

ARRUDA, Cpf: 70108282104, Filiação: Tânia Maria Benedita Arruda e 

Aldinei Janio de Arruda, data de nascimento: 05/01/1987, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: JULGO ADMISSÍVEL, para PRONUNCIAR, com fundamento no 

artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados MARCIO DA SILVA 

LUZ, vulgo “Marcinho” e UELINGTON AMORIM DE ARRUDA, vulgo “Índio”, 

pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso I (mediante paga 

ou promessa de recompensa) e IV (recurso que impossibilitou a defesa) 

c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, por duas vezes, c/c art. 69 c/c 29, 

ambos do Código Penal c/c Lei nº 8.072/1990, em relação à vítima 

Maridevaldo Gonçalves Rocha, a fim de que eles sejam oportunamente 

submetidos ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação;

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, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2018

Sheyla Manganaro de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 72544 Nr: 6268-88.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, Rodrigo Pierazzo Aparecido da Silva - 

OAB:159771

 Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes 

da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo 

Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para 

PRONUNCIAR o denunciado LUCIO SILVA JUNIOR, já qualificado nos 

autos, dando-o como incurso no art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso 

II, ambos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.Finalmente, atento ao disposto no 

art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal e diante das circunstâncias do 

caso em análise, especialmente o longo tempo decorrido entre a prática da 

infração e a presente decisão, bem como a ausência de postulação do 

Ministério Público em sentido diverso, ao menos por ora, não vejo 

necessidade de decretação da prisão preventiva ou mesmo da fixação de 

qualquer outra medida cautelar em desfavor do denunciado.Procedam-se 

as intimações necessárias, observando-se as formalidades 

legais.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, 

certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos 

eventualmente apreendidos à Excelentíssima Juíza Presidente do Tribunal 

do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421 do Código de Processo 

Penal.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 05 de dezembro de 2017.Flávio Miraglia 

FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 321819 Nr: 883-18.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20883/MT

 Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes 

da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo 

Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para 

PRONUNCIAR o denunciado AILTON DA SILVA, já qualificado nos autos, 

dando-o como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 ambos do 

Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento 

pelo Egrégio Tribunal do Júri.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a 

decisão de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, 

acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos à Excelentíssima 

Juíza Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421 

do Código de Processo Penal.P. R. I. C.Cuiabá, 07 de dezembro de 

2017.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 458372 Nr: 35729-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILSON DE OLIVEIRA GOMES SILVA, vulgo 

REI, ILTON ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 FINALIDADE: intimar o advogado Dr. Hélio Teixeira Lacerda, OAB/MT 

15283, para que compareça perante a 12ª Vara Criminal, a fim de retirar a 

certidão de crédito relativa aos trabalhos realizados no presente feito.

13ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 358397 Nr: 20666-59.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FELIPE PARREIRA BITENCOURT, 

EDUARDO HENRIQUE PEIXOTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527/MT, EDEZIO LIMA FERNANDES - OAB:17309/MT, JOSÉ DE 

LIMA FERNANDES - OAB:2234

 Vistos, etc.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo 

condenado EDUARDO HENRIQUE PEIXOTO BARBOSA (fl. 211v).

Considerado que as razões e contrarrazões estão devidamente 

encartadas às fls. 217/227 e 234/239, remeta-o ao Egrégio TJ/MT, com as 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 147902 Nr: 16191-02.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL HELIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: benedito rubens de amorim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NASCIMENTO DE 

CARVALHO-OAB/MT 2320 - OAB:2.320/MT, MARIA JOSÉ DE ANDRADE 

GERALDES - OAB:2671/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOSÉ 

NASCIMENTO DE CARVALHO OAB/MT 2.320, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 282/284.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 300933 Nr: 18092-68.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB/MT 13025, para que tome ciência 

da sentença proferida às fls. 241/244.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 422008 Nr: 27593-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, VICTOR 

HUGO DA SILVA PEREIRA OAB/MT 11625, para que, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, devolva o processo em cartório ou na secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 434146 Nr: 10215-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MARTA 

XAVIER DA SILVA OAB/MT 12162, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, devolva o processo em cartório ou na secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 436590 Nr: 12905-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20937/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, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, constante da denúncia, para o delito tipificado no artigo 129, caput, 

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 o Juizado Especial Criminal da Comarca de 

Cuiabá, competente para apurar o presente delito, para onde os autos 

deverão ser encaminhados, com as baixas de estilo.Expedientes 

necessários. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 166108 Nr: 13417-62.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALDANHA VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO WAGNER BARRETO 

BARRIOS - OAB:22723/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ROBERTO 

WAGNER BARRETO BARRIOS, para que apresente a resposta à 

acusação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 345638 Nr: 6061-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA OAB/MT 9405, para que apresente as alegações finais 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 352377 Nr: 13779-59.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR DE SOUZA SAMPAIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 Vistos.

Não foram alegadas preliminares e não se acham presentes quaisquer 

das hipóteses do artigo 397 do CPP, a permitir, nessa quadra, a absolvição 

sumária.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/10/2017 às 09h15min.

Intimem-se o réu, a defesa e testemunhas arroladas pelas partes.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 352377 Nr: 13779-59.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR DE SOUZA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 Vistos.

Intime-se a advogada Dra. Joelma Medeiros Gonçalves – OAB/MT 18.275, 

em tese representante do acusado Joacir de Souza Sampaio, para que 

regularize a representação processual de seu constituinte no prazo de 05 

(cinco) dias, haja vista que não há nos autos procuração autorizando-a a 

promover sua defesa.

Não obstante, proceda-se à citação do acusado no endereço fornecido à 

fl. 120.

Após, conclusos.

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.: 444935 Nr: 21779-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GONÇALO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 21779-43.2016.811.0042 – ID. 444935

Pedido de Restituição de Bens Apreendidos

Requerente(s): Gonçalo Manoel dos Santos

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, verifica-se que o Requerente Gonçalo Manoel dos 

Santos não foi localizado para se manifestar nos termos da decisão de fls. 

09/vº (fls. 15/16vº).

A defesa do Requerente também foi intimada (fls. 17/18), porém 

quedou-se silente.

Assim, presume-se que não o Requerente não possui mais interesse no 

prosseguimento do feito, de forma que determino o arquivamento deste 

incidente.

Proceda-se às anotações e baixas de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 506840 Nr: 45828-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZA DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Exceção de Suspeição nº 45828-17.2017.811.0042 – Código 506840

Excipiente: Reginaldo Aparecido Moreira

Excepta: Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal

VISTOS ETC.

Trata-se de Exceção de suspeição interposta por REGINALDO 

APARECIDO MOREIRA.

Sustenta, em síntese, que esta magistrada não tem respeitado os 

princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de 

inocência, fazendo juízo de valores gravíssimos, antecipando a 

condenação do Excipiente de forma prematura e precipitada em decisões 

proferidas nos autos da Ação Penal nº. 439095.

 É O BREVE RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A exceção é tempestiva, porque foi interposta na primeira oportunidade 

que coube à parte falar nos autos. Contudo, sem adentrar ao mérito, tenho 

que a presente Exceção de Suspeição não merece ser conhecida.

Isso porque, no caso dos autos, o Excipiente não assina petição de 

interposição da exceção (fls. 02/13), e a defesa sequer junta procuração 

com poderes especiais para arguir a suspeição desta magistrada. 

Tampouco os advogados subscritores cumprem a exigência legal de 

demonstrar que agem de acordo com a vontade de seu patrocinado.

 Ora, o Art. 98, do CPP, dispõe que “Quando qualquer das partes 

pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela 

própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas 

razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas.” 

negritei

Com efeito, a Lei é clara (CPP, art. 98) quando exige que a exceção de 

suspeição seja assinada pelo próprio excipiente ou por procurador com 

poderes especiais.

 Nesse sentido:

“1. Não se conhece de exceção de suspeição cujo instrumento 

procuratório outorgado a advogado não prevê poderes específicos para 

ingressar com o incidente, como exige o art. 98 do CPP. 2. Não foram 

apontadas quaisquer das hipóteses do art. 254 do Código de Processo 

Penal, para legitimar a suspeição do juiz da causa, o que também impede o 

conhecimento do incidente. Exceção não conhecida. Decisão unânime” 

(Exceção de Suspeição 2015.0343558-13-PA, TJPA, Câmaras Reunidas, 

rel. Raimundo Holanda Reis, j. 14.9.2015, v.u.).

 “Exceção de suspeição. Irregularidade na representação processual do 

Excipiente. Inobservância da regra contida no artigo 98 do CPP. Incidente 

não conhecido.” (Exceção de Suspeição nº 0190618-82.2012.8.26.0000, 

Rel. Des. ANTONIO CARLOS TRISTÃO RIBEIRO, j. 03/12/2012- Câmara 

Especial do TJSP);

“Exceção de Suspeição - Processo Penal -Ausência de procuração com 

poderes especiais - Vício formal - Inteligência do artigo 98 do CPP - Não 

conhecimento da exceção” (Exceção de Suspeição nº 

0088958-45.2012.8.26.0000 Rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, j. 22.10.2012 - 

Câmara Especial do TJSP);

Isto posto, sem mais delongas, NÃO CONHEÇO da Exceção de Suspeição 

interposta.

Intimem-se. Após, ao arquivo com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

 SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 163930 Nr: 11250-72.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO INÁCIO JABRA RAMOS, 

BENEDITO CESAR DE ARRUDA, JORGE LUIZ SOUZA DE MORAES, PAULO 

ROGÉRIO OLIVEIRA MORAES, ODIR DA SILVA AVALOS, MARIO ANTONIO 

RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, KALYNCA SILVA 

INEZ DE OLIVEIRA - OAB:15.598, KÁRINNE DAYDAME PEDROSO RENNÓ 

- OAB:18896/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928, VICTOR 

ALIPIO A. BORGES - OAB:13975

 Defiro o Parecer Ministerial de fls. 482, conforme requerido.

Intimem-se a Defensoria para manifestar com relação ao parecer 

ministerial de fls. 482, após concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 303732 Nr: 1446-46.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO 

LAURO, PAULO SÉRGIO DA COSTA MOURA, AGENOR JACOMO CLIVATI, 

JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, JURACY BRITO, DJAN 

DA LUZ CLIVATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JUNIOR - OAB:9607, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, 

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT

 Dispositivo.

 Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade dos acusados GUILHERME DA 

COSTA GARCIA e AGENOR JACOMO CLIVATI, qualificados nos autos, 

pelos crimes art. 312 do CP e art. 1º, V da Lei 9.613/98, com fundamento 

nos arts. 107, IV c/c art.109, II e 115, todos do CP.

 Ainda, REJEITO as matérias preliminares de prescrição e demais teses 

defensivas em resposta à acusação.

 O processo deverá prosseguir com relação aos acusados Paulo Sérgio 

da Costa Moura, Djan da Luz Clivati, Joel Quirino Pereira, José Quirino 

Pereira e Juracy Brito, pela prática dos crimes descritos no art. 312 do CP 

e art. 1º, V da Lei 9.613/98.

 Com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia processual e 

eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na forma do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já, DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 16 de agosto de 2018, às 

13h30min.

 Cumpram-se os atos necessários para a realização da audiência 

designada.

 Expeça-se, imediatamente, o necessário, inclusive eventuais CARTAS 

PRECATÓRIAS, com prazo de 15 dias, intimando-se as partes da 

expedição da carta precatória.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 303782 Nr: 1499-27.2011.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Coisa Julgada (art. 154 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: NILSON ROBERTO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:9906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do Excipiente da decisão a seguir transcrita: 

Vistos.(...).A suposta caracterização da continuidade delitiva e eventual 

ocorrência de bis in idem se confundem com o mérito da ação, pois tratam 

de questões factuais que sem a devida instrução probatória não há como 

avaliar-se na fase processual inicial que se encontra a Ação Penal - ID 

145189.Ademais, registre-se que iniciada a fase probatória e verificada 

que a ação penal atacada realmente trata de fatos idênticos, mesmas 

partes envolvidas, mesmo pedido do parquet e sob o mesmo fundamento 

jurídico do fato, ou seja, constatado-se a existência da coisa julgada, por 

certo será de ofício declarada por este Juízo.Registro, ainda, que diante 

da farta documentação acostada à Denúncia, a pluralidade de Acusados e 

a complexidade dos fatos ventilados pelo órgão Acusador, imprescindível 

à instrução criminal para se proferir um Juízo de valor acerca da 

existência ou não continuidade delitiva ou a ocorrência de coisa 

julgada.Deste modo, sem maiores delongas, declaro a improcedência da 

presente Exceção de coisa julgada proposta pelo Excipiente Nilson 

Roberto Teixeira, pois imprescindível à instrução processual para se dirimir 

as questões factuais ventiladas na Ação Penal ID 145189.Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506060 Nr: 45055-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL, ALMIR 

CANDIDO DE FIGUEIREDO, RIVALDO ALVES DA CUNHA, EVANDRO 

TEIXEIRA DE REZENDE, MARCELO MEDINA, PAULO SERAFIM DA SILVA, 

PAULO PEREIRA DA SILVA, THEO MARLON MEDINA, DIEGO DE JESUS DA 

CONCEIÇÃO, KAMIL COSTA DE PAULA, CLOVES CONCEIÇÃO SILVA, 

NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS, ROGERIO ROCHA DELMINDO, JEAN 

CARLOS LARA, RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR, PAULO HENRIQUE 

ALVES FERREIRA, KEILA CATARINA DE PAULA, ALYSSON DE SOUZA 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933, GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - OAB:9.299, GILBERTO 

JOSE CADOR - OAB:14.323/MT, HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT, OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIAS - 

OAB:4691/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712, Rodrigo 

Direne de Moraes - OAB:13878, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11506, ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10928A

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as defesas dos acusados da r. 

decisão proferida às fls. 2502/2506, cuja parte dispositiva transcrevo a 

seguir: “(...)Assim, da leitura da denúncia, verifica-se que a mesma atende 

ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Desta forma e, 

ainda, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 

395 do CPP, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face 

de WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL, que também utilizaria os nomes de 

Wagner Fernandes Kieling, Wagner Fiorêncio Pimenteli, Wagner 

Kurtembach, Wagner Van Dorf Bauer e Laércio Laurenti Nalini Júnior, 

ALMIR CÂNDIDO DE FIGUEIREDO, que também utilizaria o nome de Valdecir 

Marques e Almir Fernandes Cardoso, RIVAALDO ALVES DA CUNHA, 

PAULO SERAFIM DA SILVA, KAMIL COSTA DE PAULA, EVANDRO 

TEIXEIRA DE REZENDE, PAULO PEREIRA DA SILVA, DIEGO DE JESUS DA 

CONCEIÇÃO, MARCELO MEDINA, THEO MARLON MEDINA, CLOVES 

CONCEIÇÃO SILVA, PAULO HENRIQUE ALVES FERREIRA, JEAN CARLOS 

LARA, RINALDO BATISTA FERREIRA JÚNIOR, ROGÉRIO ROCHA 

DELMINDONEUSA LAGEMANN DE CAMPOS, KEILA CATARINA DE 

PAULAALYSSON DE SOUZA FIGUEIREDO, qualificados às fls. 04/07, por 

satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e 

materialidade, conforme documentos angariados na fase inquisitorial. (...) 

Mantenham-se apensados a presente ação penal os Incidentes Códs. 

499748, 466690 e 474414. Apenas para registro, consigno que a presente 

ação penal e os incidentes retro referidos, encontram-se digitalizados na 

íntegra, com todas as pastas organizadas volume a volume e todas as 

mídias separadas por pastas referentes às folhas respectivas 

(Interceptações, documentos, audiências, etc), em arquivo .pdf 

pesquisável (OCR), que facilitará a tramitação do feito e o acesso às 

partes de todo o acervo probatório produzido na fase inquisitorial. 

Cientifiquem-se as partes.(...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 502076 Nr: 41102-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL AUGUSTO CORREA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 RECEBO A DENÚNCIA e determino a citação do (s) acusado (s) para 

apresentar (em) resposta no prazo de 10 (dez) dias. Não localizado (s) 
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para a citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 

362 do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (art. 363, § 1º, 

CPP, art. 1.376 e art. 1.689 da CNGC/Provimento n. 41/2016-CGJ).

O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação 

do réu, deve obrigatoriamente indagar ao acusado se ele pretende 

constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor público, 

dativo ou advocacia pro bono para patrocinar a sua defesa, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor 

(art. 1.373, §3º, CNGC/ Provimento n. 41/2016-CGJ).

Caso haja proposta de suspensão condicional do processo, determino que 

conste no instrumento de citação do acusado a proposta de suspensão 

realizada pelo Ministério Público, a fim de que, ao apresentar a resposta 

(art. 396-A, CPP), manifeste-se sobre a possibilidade de aceitação ou não 

dos termos oferecidos, cuja audiência, para fins do art. 89 da Lei n. 

9.099/95, será durante a própria instrução.

Com fundamento no artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia processual e 

eficiência, sem prejuízo de eventual extinção do processo na forma do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, desde já DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 

13:30h.

Expeça-se, imediatamente, o necessário, inclusive eventuais CARTAS 

PRECATÓRIAS, com prazo de 15 dias, intimando-se as partes da 

expedição da carta precatória.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 78354 Nr: 11457-47.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU DEVECCHI, WILSON BENEDICTO DE 

OLIVEIRA, EDMILSON ANTÔNIO GONÇALVES, JORGE LUIZ GREVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JÚLIO CÉSAR MARQUES - 

OAB:11.748/MS, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933

 Certifico e dou fé que nesta data, INTIMO,NOVAMENTE, o Dr. Valmir 

Antonio de Moraes -OAB-MT 7693, a devolver os presentes autos, em 24 

horas,o qual foi retirado em 27.11.2017 às 16:59:11 para fotocópia, cuja 

devolução deveria se dar no mesmo dia, conforme normas da CNGC e até 

a presente data não os devolveu. Ressalto que o referido advogado 

advogado já eteve pessoalmente nesta secretaria na semana passada 

quando o cobrei e ele falou que iria devolver no mesmo dia e não o fez.

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 Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 509766 Nr: 2505-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE 

BENS, GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS”, 

ajuizada por MARIA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA, qualificada nos 

autos, em desfavor de ANTONIO CESAR DA SILVA RIBEIRA.[...], ”Assim, 

INTIME-SE a autora, por meio de seu patrono, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder à emenda da inicial, retificando o valor da causa, 

indicando o endereço eletrônico das partes e manifestando pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, conforme inteligência do art. 319 c/c 

art. 321, § único, ambos do CPC.Findo o prazo acima deferido, havendo a 

emenda ou não, o que deve ser certificado, renove-me à 

conclusão.CUMPRA-SE.Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 384099 Nr: 26059-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECIMAR DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600-MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944-MT

 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 GECIMAR DE 

MENEZES, 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.INTIME-SE os patronos do 

acusado via DJE.Conforme inteligência do artigo 1387 da CNGC - TJ/MT, 

DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do acusado. Transitada em 

julgado e após anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 332531 Nr: 13091-34.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Seixas Filho - 

OAB:7633

 [...] VISTOS.Trata-se de cumprimento de sentença visando o pagamento 

de dívida alimentícia, na qual, o executado informou a quitação da dívida, 

juntando o recibo de fls. 142 e, intimada a se manifestar, a exequente 

impugnou a veracidade do documento, requerendo a realização de perícia 

grafotécnica para verificação da autencidade do recibo (fls. 146), pedido 

com o qual concordaram o executado (fls. 150) e o representante do 

Ministério Público (fls. 152).[...] Tendo em vista a suscitação de dúvida em 

relação ao recibo de quitação de fls. 142, bem como, considerando a 

concordância das partes, defiro o pedido da exequente para determinar a 

realização de perícia grafotécnica no documento e, nos termos do art. 

465, do CPC, nomeio a perita Luciana Dias, devidamente cadastrada no 

Banco de Peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que, 

independente de compromisso, deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, ou seja, verificar a autenticidade da 

assinatura no documento de fls. 143, em confronto com as assinaturas de 

fls. 148, podendo ainda referida perita requisitar novas assinaturas de 

Muriel Reis Bastos Charupá, a fim de servir como parâmetro, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo de 30 (trinta) dias.[...].Com a resposta do 

perito nomeado dos autos, e decorrido o prazo para manifestação das 

partes, quanto aos honorários periciais, retornem conclusos para demais 

deliberações.Ressalto, desde já que, que a parte que está agindo com 

falsidade, sofrerá as sanções cíveis e criminais, se for o caso. Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 379092 Nr: 20741-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDESON MILHOMEM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 
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SANTOS - OAB:13025/MT

 Por fim, salienta-se que a prescrição é matéria de ordem pública, devendo 

ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, 

motivo pelo qual RECONHEÇO a incidência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado e por consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado VALDESON MILHOMEM DA SILVA, em relação ao crime de 

ameaça previsto no art. 147, do Código Penal e à contravenção penal de 

vias de fato, prevista no Decreto-lei 3688/41, o que faço com fundamento 

no art. 107, inciso IV c/c, art. 109, VI, ambos do Código Penal.OFICIE-SE o 

juízo deprecado requerendo a devolução da carta precatória de fls. 

99/100, independentemente de cumprimento.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. Transitada em 

julgado e após anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 480573 Nr: 20341-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183, RONILTO RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:19140/MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por 

Marenilza Sara de Arruda em desfavor de Antônio Francisco da Silva, 

pretendendo o recebimento de dívida oriunda do descumprimento de 

acordo homologado judicialmente (fls. 12/13).Em razão da divergência 

entre as partes em relação aos valores efetivamente pagos, foi 

determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que 

promovesse a liquidação dos cálculos (fls. 73).Às fls. 74, a contadora 

judicial informou a impossibilidade de liquidação [...]. Acontece que, 

justamente, por ter verificado divergência entre as planilhas de cálculo da 

dívida apresentadas pelo exequente e pelo executado, é que os autos 

foram encaminhados para a Contadoria Judicial, a fim de se chegar ao 

valor devido.Por tal motivo, determino, novamente, a remessa dos autos à 

Contadoria Judicial, para que efetue a liquidação dos cálculos, observando 

o acordo realizado entre as partes e o descumprimento, parcial, por parte 

do executado, da obrigação de pagar a exequente a quantia de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) em 16 parcelas de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), bem como, a incidência da multa prevista às fls. 12-v, devendo 

abater do valor devido, apenas as parcelas cujo pagamento foi 

demonstrado por meio dos recibos de fls. 44/56. Ou seja, deve ser 

efetuado o cálculo do valor devido considerando a obrigação original (R$ 

50.000,00), a multa incidente em caso de descumprimento (20% sobre o 

valor remanescente) e as parcelas das quais restou demonstrado o 

pagamento. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para que o cálculo seja 

apresentado nos autos e, autorizo, desde já, a contadora judicial, caso 

persista alguma dúvida, a dirimi-la diretamente no gabinete desta Vara. Às 

providências.CUMPRA-SE. Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 481505 Nr: 21253-42.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGPDBGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLBP, TCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, JONATHÃ 

CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15641

 VISTOS.Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, ajuizada por 

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA, em face 

do seu filho GUSTAVO LUIZ BARBIERI PREZA, representado por sua 

genitora Tatiane Carla Barbieri Preza.[...].EIS O RELATO 

NECESSÁRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, verifica-se que na 

contestação apresentada, em sede de preliminar, o alimentado suscita a 

incompetência desta Vara Especializada, para processamento e 

julgamento do feito.Argumenta em suma, que não existe nenhuma ação 

envolvendo as mesmas partes, tramitando perante esta Vara 

Especializada e que a Medida Protetiva n.º 2189-22.2012.811.0042 

(código: 322972), que tramitou perante esta Vara, encontra-se arquivada, 

motivo pelo qual, pugna pelo declínio de competência para a Primeira Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital, onde tramita a ação de 

guarda compartilhada ajuizada pelo alimentante.Razão assiste ao 

alimentado.[...] Também não há que se falar em dependência da presente 

ação revisional com a ação de guarda compartilhada ajuizada pelo 

alimentante, em trâmite perante a Primeira Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital. Dessa forma, sem maiores delongas, tendo em 

vista que não há registros de feitos de natureza criminal, envolvendo as 

partes constantes dos presentes autos, perante esta Vara Especializada, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR 

O PRESENTE FEITO determinando a sua redistribuição a uma das Varas da 

Família e Sucessões desta Comarca, para as providências 

cabíveis.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE as partes, por meio de 

seus patronos devidamente habilitados, via DJE.Transitada em julgado, 

REDISTRIBUAM-SE, com a devida observância das baixas e anotações de 

estilo.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 29 de janeiro de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 415285 Nr: 20333-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA LUCAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO ALEX FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO MUCURY SANTOS - 

OAB:23.649

 VISTOS.Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MOLDES DO 

ART. 523, DO CPC, proposto por SOPHIA LUCAS BARBOSA SANTOS, 

representada por sua genitora Rosangela Lucas Barbosa Santos, em 

desfavor de RODOLFO ALEX FRANÇA DOS SANTOS. [...].Por meio da 

presente demanda, pretende a parte credora, o recebimento de saldo de 

valores devidos a título de alimentos definitivos em atraso, referentes a 

diferenças com relação ao meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2017, que 

perfazem a quantia atualizada de R$ 1.007,50 (um mil e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme planilha de cálculo de fls. 97.Acompanham 

a petição de fls. 94/100, os documentos acostados às fls. 101/107.EIS O 

RELATO NECESSÁRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.RECEBO a Inicial. 

Processe-se em Segredo de Justiça (art. 155, II, CPC).INTIME-SE a parte 

executada, na pessoa de seu patrono devidamente habilitado, via DJE (art. 

513, § 2.º, I, do CPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito no valor R$ 1.007,50 (um mil e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme cálculo apresentado. Não efetuado o pagamento 

voluntário neste prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários de advogado no valor de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º do CPC. Efetuado o pagamento parcial 

no prazo assinalado, a multa e os honorários mencionados incidirão sobre 

o valor remanescente da dívida (art. 523, § 1º, CPC). Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado penhora e 

avaliação, para que o Sr. Oficial de Justiça proceda aos atos de 

expropriação (art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação (art. 525, “caput”, CPC).EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 31 de janeiro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 312302 Nr: 10663-16.2011.811.0042
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: helder anunciato - OAB:7934

 VISTOS

DEFIRO o pleito de fls.120.

Cumpra-se, integralmente, a determinação de fls. 101/102, de 26/09/2017, 

expedindo alvará de levantamento de valores em favor da representante 

legal dos exequentes e certidão de protesto em nome do executado.

Expeça-se ofício ao SERASA, determinando que comprove neste Juízo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento da determinação de negativação 

do nome do executado expedida por meio do Ofício n.º 1891/2017 (fls. 

105).

Em razão de já terem sido empreendidas todas as buscas possíveis 

visando o pagamento da dívida executada, restando estas infrutíferas, 

determino a intimação da exequente, por meio da Defensoria Pública, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens de propriedade do 

executado, passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos, 

com base no Provimento n.º 84/2014 da egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça do Mato Grosso.

PROVIMENTO N° 84/2014- CGJ: Disciplina, no âmbito do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, o procedimento para extinção de execuções 

paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de 

localização de bens do devedor e de bens passíveis e contrição, bem 

como dispõe sobre a expedição da certidão de crédito respectiva.

 Art. 1°: Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado a promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. (...) Art. 

8°. Encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de constrição, 

o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a 

ser instruída com Certidão de Crédito expedida e outros documentos de 

que disponha, independentemente de novo recolhimento e custas.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 453603 Nr: 30780-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:10032

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerente para as providencias que entender necessárias quanto ao 

Formal de Partilha expedido.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 509440 Nr: 2225-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORA DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA PREZA 

DALTRO DORILEO - OAB:DEFENSORIA PUBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por Dorvalino Xavier dos 

Santos em face de Teodora da Silva dos Santos.

II. Compulsando os autos verifico que o presente feito foi distribuído 

inicialmente para a 3º Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá. Em audiência de conciliação realizada no dia 07/12/2017 foi 

informada a existência de medida protetiva envolvendo as mesmas partes 

e decretou-se a incompetência absoluta da referida Vara, determinando 

assim distribuição do presente feito para a 2º Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.

III. Posto isto, designo nova audiência de conciliação/mediação para o dia 

02/04/2017, às 14h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, 

conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciária.

IV. Expeça-se mandado para intimação das partes para que compareçam 

ao ato.

 V. Compulsando os autos verifico que a requerida, foi devidamente citada 

(fls. 18), bem com sendo assistida pela Defensoria Pública.

 VI. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Cível e Criminal para que 

tomem ciência do ato.

VII. Conste nos mandados advertência de que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 

334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 378488 Nr: 20055-72.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO JOÃO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167

 Vistos etc.

I. Ante o teor da certidão retro, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver 

o mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso.

 II. Após, certifique-se se o réu manifestou conforme determinado às fls. 

182/182 e verso.

III. Intimem-se.

 IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 302075 Nr: 38-20.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CAMPOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI AUGUSTO DUARTE - 

OAB:4420/MT

 Vistos etc.

I. Ante o teor da certidão retro, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver 

o mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso.

 II. Após, certifique-se se o réu manifestou conforme determinado às fls. 

206/206 e verso.

III. Intimem-se.

 IV. Cumpra-se, com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 328000 Nr: 7896-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CHRISTINA OLIVEIRA BRITO RODRIGUES HOMSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - 

OAB:4554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507

 Impulsiono o feito com intimação da patrona da requerente para requerer 

o que a de direito, ante o desarquivamento dos autos a pedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 461059 Nr: 907-70.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÍLIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB/MT 7.900 - OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/MT

 Processo nº 907-70.2017.811.0042 (Cód. 461059)

VISTOS.

Intime-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre o 

pedido de desentranhamento de documentos, efetuado às fls. 312, sob 

pena, de presunção de concordância.

 Indefiro o pedido de expedição de ofícios ao Ministério Público Federal e 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC/MT, para apuração da violação 

do sigilo fiscal, pois tal providência pode ser adotada diretamente pela 

requerente prescindindo da intervenção judicial.

 Findo o prazo, havendo ou não manifestação do réu, o que deve ser 

certificado, renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 508406 Nr: 1210-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Felippe Canvarros Caldart 

- OAB:23252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 240, § 1.º, “b”, “d”, do Código de 

Processo Penal, DEFIRO o pedido de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR 

de qualquer arma e/ou munição que se encontrar na posse de GARON 

RIBEIRO MORAES FILHO, natural de Cuiabá/MT, nascido em 11/10/1980, 

filho de Maria Therezinha de Mello M. Moraes e Garon Ribeiro e Moraes, 

residente na Rua Érico Preza, nº 361, Condomínio Alphaville II, Bairro 

Jardim Itália, Cuiabá/MT.A presente decisão servirá de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, para cumprimento, especificamente 

na casa do requerido localizada na Rua Érico Preza, nº 361, Condomínio 

Alphaville II, Jardim Itália, Cuiabá/MT. O responsável pelo cumprimento 

deverá lavrar o competente auto circunstanciado, a ser assinado por duas 

testemunhas presenciais nas diligências, desde o início, procedendo por 

todo o tempo com respeito, decoro, recato, calma e ponderação sob pena 

de responder por excessos ou abuso de poder.O prazo para cumprimento 

é de 05 (cinco) dias.Intime-se a vítima, através de seu advogado-via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se com a urgência que o caso 

requer, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 399350 Nr: 3493-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARCOS OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado do réu, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 82).

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.: 408498 Nr: 13144-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR POTASIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB/MT 6.608 (NPJ/UNIC) - OAB:6.608, JOSÉ INÁCIO FILHO - 

OAB:11645/MT, YURI DE ALMEIDA AMORIM (ESTAGIÁRIO UNIC) - 

OAB:19010/E

 Vistos etc.

I. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação à 

oitiva da vítima Rosilene da Silva dos Santos.

II. Sendo a testemunha comum entre as partes, intime-se a Defesa do 

acusado para que se manifeste se insiste na oitiva da mesma.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 461802 Nr: 1648-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana de Jesus Carvalho 

Pimentel - OAB:15912/MT/

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300/MT

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337445 Nr: 18570-08.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARTINIZ DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 
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OAB:11192/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 

2018, às 15h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato e acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação, para do réu para que compareçam 

ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Intimem-se

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 380328 Nr: 22052-90.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON MARINHO DALTRO DE BARROS, 

VIVIAN MARINHO DALTRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, THAIS VIANA FRAIBERG - 

OAB:19833

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de março de 

2018, às 16h00min.

II. Intime-se via DJe o patrono do réu Alisson para que tome ciência do ato.

III. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que participe 

do ato e acompanhe a ré Vivian.

IV. Intime-se um dos advogados do Núcleo de Prática de Jurídica da UNIC 

para que acompanhe o ato em defesa dos interesses da vítima nos termos 

do disposto no art. 27 da Lei 11.340/2006.

V. Expeça-se mandado para intimação das partes e testemunhas 

arroladas para que compareçam ao ato.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440502 Nr: 17062-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO BERTOZO REIS - 

OAB:18.958

 “VISTOS. DEFIRO o pedido da defesa CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias 

para apresentação alegações finais na forma de memoriais escritos, bem 

como concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente o 

instrumento procuratório. Após retornem os autos conclusos para 

sentença. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 461211 Nr: 1057-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MGADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PÚBLICA ( 

HÉLLENY ARAÚJO DOS SANTOS) - OAB:

 ®julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 

decisão que deferiu a presente medida, salvo se a vítima, ora autora, 

antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita 

das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade 

das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. 

Publique-se a presente sentença no Diário de Justiça eletrônica, ex vi do 

teor talhado no preceptivo do art. 205, § 3º, do CPC.®Intimem-se as partes 

acerca desta sentença com os benefícios do art. 212 do CPC.®Sendo 

negativa a intimação da vítima da presente sentença por ter mudado de 

endereço, certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito 

acerca da mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se 

válida a intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do 

CPC.XVIII.Decorrido o prazo de sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas; havendo medida de 

bloqueio de bens ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação 

cível em curso nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação 

da medida.XIX.Decorrido o prazo sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo medida 

protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva.XX.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de 

assistência judiciária . Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatór ia, não necessitando, destarte, de 

advogado.XXI.Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao feito 

principal eventualmente em trâmite.XXII.Após o trânsito em julgado, 

remeta-se o feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 495638 Nr: 34881-98.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILFES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NOVAES FORTES - 

OAB:OAB/MT 22919, JEAN CARLOS STAVARENGO - OAB:21.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 Impulsiono o feito com intimação ao patrono do requerido, para que no 

prazo legal, compareça nessa secretaria, a fim de assinar a contestação 

de fls. 183/201.

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.: 105873 Nr: 2938-97.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MRN, LRN, 

VRDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yuri Robson Nadaf Borges - 

OAB:15046/MT

 Vistos Em Correição,

 I – A audiência designada para o dia 14/11/2017 não realizou-se, posto 

que o advogado não pode aguardar a realização do ato.

II – Assim, designo audiência de justificação para o dia 06/03/2018 as 

15h00, para oitiva das partes e análise do pedido liminar.

III – Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhada das crianças para também serem ouvidas por este juízo.

IV – Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da presente 

audiência.

V – Intime-se o advogado Yuri Robson Nadaf Borges, OAB/MT 15.046, 

para que regularize a representação processual, juntando no prazo de 

24h00, procuração em seu favor.

VI – Realizada a juntada da procuração, cadastre-se no Sistema Apollo 

para efeitos de intimação e demais atos processuais.

VII – Publique-se para ciência do advogado constituído.

VIII – As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos
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 Cod. Proc.: 97757 Nr: 1741-44.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CFPL, FPL, FRLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAPLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP, Romulo de Araújo Filho - OAB:19.704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joifer A. Caraffini - 

OAB:13.909- B

 Vistos etc...,

I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 08/03/2018as 14h00.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhada da criança para ser também ouvida.

IV - Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

V – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125553 Nr: 6506-27.2017.811.0062

 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): Silvio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que enviei para publicação com a finalidade de intimar a 

Advogada da vítima Dra. JACKELINE FRANCO MORAES OAB/MT 19816, 

para comparecer na Audiência de Continuação de Preliminar designada 

para o dia 26.02.2018 às 08:00h

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 120434 Nr: 1528-07.2017.811.0062

 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): Rosangela de Castro Farias Santos, Ronaldo 

de Castro Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

DESIGNO audiência preliminar, nos termos do art. 72, da Lei n. 9.099/95, à 

ser realizada no dia 22.03.2018, às 13 horas.

INTIMEM-SE as partes e seus Advogados, caso possuam.

Às providências. CUMPRA-SE.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32378 Nr: 163-52.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA FERNANDES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUÍS SANTAREM 

GONZALES - OAB:167144

 VISTOS.

 Designo audiência preliminar para o dia 22 de março de 2018, às 14:00h.

 Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a autora do fato preferencialmente, por intermédio de seu 

número de telefone e, alternativamente, por meio de oficial de justiça em 

seu endereço, constantes neste procedimento criminal, às fls. 13 e 17.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001187-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 pela parte 

exequente/embargada na quantia de R$ 22.537,44 (vinte e dois mil e 

quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), 

correspondente a atuação como defensor dativo nos Processos 

832-88.2011.811.0091(cód. 41093), 281-69.2015.811.0091 (cód. 66780), 

1347-55.2013.811.0091(cód. 63373), 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.” OBSERVAÇÃO: O 

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: 0504001-63.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DOS SANTOS PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0017132A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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 pelo 

Embargante/Executado no valor de R$ 2.310,41 (dois mil e trezentos e dez 

reais e quarenta e um centavos), acrescidos de 10% de honorários 

sucumbenciais no importe de R$ 231,04 (duzentos e trinta e um reais e 

quatro centavos), totalizando R$ 2.541,45 (dois mil e quinhentos e 

quarenta e um reais e quarenta e cinco 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. 
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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: 1002782-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (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 pedidos 

descritos nos embargos a execução, e HOMOLOGA-SE o crédito no valor 

de R$ 30.049,92 (trinta mil quarenta e nove reais e noventa e dois 

centavos), referente aos honorários advocatícios como defensor dativo 

nos processos que seguem: nº 182-17.2011.811.0099 (código 35271) - 

30 (trinta) URH”s emitido em 28/10/2014 (id. 3314870 - Pág. 1); nº 

237-60.2014.811.0099 (código 63349) - 02 (duas) URH”s emitido em 

17/09/2014 (id. 3314873 - Pág. 1); nº 333-75.2014.811.0099 (código 

63453) - 02 (duas) URH”s emitido em 17/09/2014 (id. 3314904 - Pág. 1); e 

nº 431-60.2014.811.0099 (código 63558 - 02 (duas) URH”s emitido em 

17/09/2014 (id. 3314882 - Pág. 1). Intime-se a parte exequente para que 

apresente a Certidão 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. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500604-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT0010101A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE XAVIER RIBEIRO OAB - MT19465/B (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$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) limitando ao teto do RPV municipal. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, 

após, arquive-se com a baixa necessária. 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. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500603-11.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT0010101A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE XAVIER RIBEIRO OAB - MT19465/B (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$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) limitando ao teto do RPV municipal. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, 

após, arquive-se com a baixa necessária. 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. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000962-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (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, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de total 

de R$ 1.252,08 (um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oito 

centavos), referentes aos honorários advocatícios como defensor dativo. 

Intime-se a parte exequente para que apresente a Certidão 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 do MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 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: 1000654-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (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, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de total 

de R$ 8.613,85 (oito mil, seiscentos e treze reais e oitenta e cinco 

centavos), referentes aos honorários advocatícios como defensor dativo. 

Intime-se a parte exequente para que apresente a Certidão original no 
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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 do MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 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: 0505548-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA 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$ 33.944,85 (trinta e três mil e novecentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta e cinco centavos), constante na Certidão de Crédito nº 

9.9.096.407-8, excluindo-se o correspondente a honorários advocatícios 

no valor de R$ 5.091,72 (cinco mil e noventa e um reais e setenta e dois 

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: 1001140-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-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 IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução e HOMOLOGA-SE o valor apresentado na planilha 

de id. nº 9616542 - Pág. 1 na quantia de R$ 17.203,13 (dezessete mil e 

duzentos e três reais e treze centavos), correspondente a atuação como 

defensor dativo no Processo nº 3782-28.2011.811.008 (cód. 530292), em 

trâmite na Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres. 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 Terceira Vara da 

Comarca de Barra do Bugres 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, 23 de novembro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504178-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS CAROLINE GIMENES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO)

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO)

KARINA MARTINS OAB - MT0008498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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$ 29.871,96 (vinte e nove mil e 

oitocentos e setenta e um reais e noventa e seis 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. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000980-51.2017.8.11.0001

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, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), 

referente aos honorários advocatícios como defensor dativo. Intime-se a 

parte exequente para que apresente a Certidão 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. Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 de 

dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 0504142-19.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA SILVA SCHMITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA 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$ 

2.199,32 (dois mil cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. 

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. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Decorrido o prazo e comprovado o pagamento, arquive-se. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001251-94.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA SOARES DA SILVA (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: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

5.685,81 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um 

centavos). No que tange aos pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "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 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 MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501603-80.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO NICOLAU DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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, deixa-se de acolher os Embargos à 

Execução e HOMOLOGA-SE o crédito referente ao valor bruto de R$ 

20.238,96 (vinte e mil e duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis 

centavos), constante na Certidão de Crédito nº 9.1.089.576-7, 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. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de novembro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501731-03.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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 IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução e HOMOLOGA-SE o crédito constante na Certidão 

de Crédito nº 9.9.091.438-0 no valor bruto de R$ 25.409,64 (vinte e cinco 

mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), 

excluindo-se os honorários advocatícios na importância de R$ 3.811,45 

(três mil e oitocentos e onze reais e quarenta e cinco 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, 22 de novembro de 2017.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503114-16.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ BEZERRA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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, rejeitam-se os Embargos à Execução e 

HOMOLOGA-SE o crédito constante na Certidão de Crédito nº 

9.9.091.554-9, no valor bruto de R$ 21.022,05 (vinte e mil e vinte e dois 

reais e cinco centavos), excluindo-se os honorários advocatícios na 

importância de R$ 3.153,31 (três mil e cento e cinquenta e três reais e 

trinta e um centavos), acrescido de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
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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, 22 de novembro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500211-42.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

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, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

7.602,88 (sete mil seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "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 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 MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002339-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA 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 pela parte 

exequente/embargada na quantia de R$ 24.641,14 (vinte e quatro mil e 

seiscentos e quarenta e um reais e quatorze centavos), correspondente a 

atuação como defensor dativo nos Processos 11959-63.2017.811.0042; 

1 5 1 0 8 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 5 0 4 2 - 8 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

3 6 3 1 8 - 1 4 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  7 5 9 9 - 8 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

7583-34.2017.811.0042; 13416-33.2017.811.0042; 

1 9 8 2 0 - 0 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 3 0 0 5 - 8 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 2 4 3 5 - 0 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 5 5 1 - 1 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 8 7 6 9 - 5 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 4 8 6 - 1 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 2 6 3 2 - 5 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  2 2 6 6 - 5 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 7 0 3 2 - 1 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  2 0 6 2 2 - 9 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 6 6 9 0 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 7 0 6 3 - 3 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 6 7 3 6 - 9 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 7 1 1 2 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 6 8 0 3 - 5 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  2 0 2 9 6 - 4 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 9 2 9 7 - 8 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  2 0 5 1 4 - 6 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

3332-12.2013.811.0042; 2040-55.2014.811.0042, em trâmite na 14º e 8º 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. 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 14º e 8º Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá 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, 14 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: 0500239-73.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A M EDA NEZU - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (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 PROCEDENTES os Embargos 

à Execução e HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pela Fazenda 

Pública no valor de R$ 1.667,35 (mil e seiscentos e sete reais e trinta e 

cinco 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, 29 de novembro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DE SOUZA (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 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 parte exequente/embargada no valor de R$ 4.909,73 (quatro mil e 

novecentos e nove reais e setenta e três 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 
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requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza.”. 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, 13 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503654-30.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DO ESPIRITO SANTO POUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-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 parte exequente/embargada no valor de R$ 39.468,68 (trinta e nove 

mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito 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 

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, 13 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501702-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (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 cálculo apresentado 

pela parte exequente/embargada no valor de R$ 3.692,87 (três mil e 

seiscentos e noventa e dois reais e oitenta 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, 13 de dezembro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001429-43.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA 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 parte exequente/embargada no valor de R$ 10.566,86 (dez mil e 

quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis 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 

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, 13 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: 1002102-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE MACEDO VIANA (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 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 parte exequente/embargada no valor de R$ 11.513,26 (onze mil e 

quinhentos e treze reais e vinte e seis 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 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, 13 de dezembro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500712-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIDES ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESARIO RABELO DE AMORIM OAB - MT4665 (ADVOGADO)
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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, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado 

pela parte exequente/embargada no valor de R$ 36.817,82 (trina e seis mil 

e oitocentos e dezessete reais e oitenta 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. 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, 13 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000177-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA BATISTA SERRA (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:05/04/2018, Hora:09:40, 

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: 1003305-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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: 10:10 

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: Nesse contexto, INDEFERE-SE o 

pedido de liminar. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, para apresentar (em) a 

documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa (artigo 

9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003349-18.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA FARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-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: 05/04/2018, Hora: 10:20 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória 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. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003367-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-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: 05/04/2018, Hora: 10:30 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória 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. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003330-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/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: 05/04/2018, Hora: 10:40 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória 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. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOVINO PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/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: 05/04/2018, Hora: 11:00 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação. 
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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. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003116-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE ESPORTIVO DOM BOSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a 

incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para 

processar a presente ação e determina-se a remessa para distribuição a 

uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Revoga-se a 

decisão de ID 10694856. Expeça-se contramandado. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência, em razão da existência de pedido de tutela 

provisória. Cuiabá (MT), 1º de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOVINO PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/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: 05/04/2018, Hora: 10:50 

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 provisória 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. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003220-13.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

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: 11:00 

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 provisória 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. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000163-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIXTO ESPORTE CLUBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a 

incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para 

processar a presente ação e determina-se a remessa para distribuição a 

uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Revoga-se a 

decisão de ID 10694856. Deixa-se de avaliar hipótese de conexão em 

razão da matéria com os autos mencionados no documento de 

ID11556923 (PJe n.º 1003116-21.2017.8.11.0001) por conta da 

declaração de incompetência. Expeça-se contramandado. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência, em razão da existência de pedido de tutela 

provisória. Cuiabá (MT), 1º de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003404-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIDY CARLINO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(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: 13/03/2018, Hora: 10:30 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória 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. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003369-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA FRANCA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRANCA RAMOS OAB - MT0007821A (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: 11:10 

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: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória de urgência. No mais, indefere-se o requerimento de 

inversão do ônus da prova porque não se admite contra a Fazenda 

Pública, face à incompatibilidade com as normas de distribuição 

contempladas no CPC/2015, haja vista que milita presunção em favor da 

Fazenda Pública (ainda que relativa) de legalidade e legitimidade dos atos, 

de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele que não possui tal 

presunção, e não o contrário, sob pena de subversão do sistema legal de 

proteção ao direito indisponível que decorre do princípio maior da 

supremacia do interesse público sobre o privado. 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. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003070-32.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BONATE DE ALMEIDA (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 10:20 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-46.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar arguida pelo 

Município de Cuiabá e EXTINGUE-SE o processo, sem resolução de mérito 

pela incompetência do Juízo, 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, 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: 1003270-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SAUGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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: 11:30 

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: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Citem-se as 

pessoas jurídicas de direito público demandadas com as advertências 

legais, especialmente para apresentarem a documentação de que 

disponham para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se a parte autora para trazer aos autos cópia dos 

documentos pessoais e comprovante de endereço, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-16.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA PINHEIRO DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento a título de danos materiais o valor de R$ 598,92 

(quinhentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), acrescidos 

de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a 

citação, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do evento danoso. Por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/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 Sistema Pje. Cuiabá, 30 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: 1000284-15.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH LIZ NEGRAO LEMOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. 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. Remeta-se cópia dos autos ao ilustre representante do 

Ministério Público que atua na defesa da Probidade Administrativa e do 

Patrimônio Público para apuração dos fatos e suposta ilegalidade na 

nomeação de assessores de gabinete da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso, sem os requisitos técnicos especificados na Lei 

nº 7.860/2002. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 27 

de outubro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 
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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: 1002067-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO SATURNINO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, ACOLHE-SE a prescrição do pedido da inicial. E, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, 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. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 30 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: 0504280-49.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR FRANCISCO GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Deste modo, DECLARA-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral em relação a Certidão de Crédito nº 9.9.090.870-4, e, 

por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/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, 23 de outubro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003212-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (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: 10/04/2018, Hora: 08:00 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Revoga-se a decisão de ID 

10850926, lançada equivocadamente. 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. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REZENDE CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora a importância de R$ 

5.747,33 (cinco mil e setecentos e quarenta e sete reais e trinta e três 

centavos) correspondente a diferença do montante devido a título de 

auxílio fardamento em razão de sua promoção ao posto de Major, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E[3], a partir da data que 

se efetivou o pagamento parcial, afastando-se a incidência de imposto de 

renda decorrente da natureza indenizatória, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001900-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAGNO OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a parte autora a importância de R$ 

1.983,01 (mil e novecentos e oitenta e três reais e um centavo), 

correspondente a diferença do montante devido a título de auxílio 

fardamento em razão de sua promoção a Subtenente, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, 

correção monetária pelo IPCA-E[2], a partir da data que se efetivou o 

pagamento parcial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com 
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resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000095-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27 da Lei nº 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, 20 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: 0502979-67.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BIAGGI ALVES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II 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. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Decorrido o prazo, arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 29 de outubro 

de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003194-15.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (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: 10/04/2018, 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: Vistos, etc. Revoga-se a decisão de 

Id: 10895281, lançada equivocadamente. Aguarde-se a realização de 

audiência já designada. 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. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000056-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE TEREZA DA COSTA LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (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, REVOGA-SE A LIMINAR e JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar 

o DETRAN-MT na obrigação de fazer a BAIXA DO REGISTRO do veículo 

VW/FUSCA ANO 1975, PLACA JYH7710, CHASSI BS570580, RENAVAM 

12805555, mediante pagamento de TODOS os débitos vinculados ao 

veículo até a data da propositura da ação (12/01/2017). Por fim, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003408-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE DONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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: 13/03/2018, Hora: 10:40 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 
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causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009127-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE BUSINARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

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 PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, arquive-se. 

Cuiabá-MT, 30 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: 1003445-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-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: 10/04/2018, Hora: 08:20 

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: 1003392-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BLENNER VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA OAB - MT18885/O (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: 13/03/2018, Hora: 08:20 

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 provisória. 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. 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: 1001455-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ARMOND SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

ADRIANO BIANCHINI FERREIRA FERNANDES OAB - MT0017145A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 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, 23 de outubro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Jeonathãn Suel Dias (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora Alessandro Ferreira 

da Silva a importância de R$ 10.581,09 (dez mil e quinhentos e oitenta e 

um reais e nove centavos) correspondente a diferença do montante 

devido a título de auxílio fardamento em razão de sua promoção ao posto 

de Coronel, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E[3], a partir 

da data que se efetivou o pagamento parcial, afastando-se a incidência de 

imposto de renda decorrente da natureza indenizatória, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003026-13.2017.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FREITAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (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: 05/04/2018, 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 provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito 

ou lançamentos presentes e pendentes, garantindo ao contribuinte a 

obtenção de certidão positiva com efeito da negativa., relativamente aos 

débitos não inscritos em dívida ativa que constituem o objeto 

remanescente da presente ação. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-47.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSINEI SEZE SILVA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a parte autora a importância de R$ 

1.983,01 (mil e novecentos e oitenta e três reais e um centavo), 

correspondente a diferença do montante devido a título de auxílio 

fardamento em razão de sua promoção a Subtenente, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, 

correção monetária pelo IPCA-E[2], a partir da data que se efetivou o 

pagamento parcial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESNALDO DE SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora a importância de R$ 

7.683,76 (sete mil e seiscentos e oitenta e três reais e setenta e seis 

centavos) correspondente a diferença do montante devido a título de 

auxílio fardamento em razão de sua promoção ao posto de Tenente 

Coronel, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E[3], a partir 

da data que se efetivou o pagamento parcial, afastando-se a incidência de 

imposto de renda decorrente da natureza indenizatória, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIZANO ATTIR DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora a importância de R$ 

5.747,33 (cinco mil e setecentos e quarenta e sete reais e trinta e três 

centavos) correspondente a diferença do montante devido a título de 

auxílio fardamento em razão de sua promoção ao posto de Major, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E[3], a partir da data que 

se efetivou o pagamento parcial, afastando-se a incidência de imposto de 

renda decorrente da natureza indenizatória, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CAMARGO SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

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: 10/04/2018, 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: Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se as 

pessoas jurídicas de direito público demandadas com as advertências 

legais, especialmente para apresentar a documentação de que disponham 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001442-42.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

KIMBERLY RAIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 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, 25 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: 1000710-61.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: “(...) Diante do exposto, REVOGA-SE a liminar deferida no id. nº 

1082564 e a multa diária arbitrada, e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) RECONHECER-SE 

que a parte requerente DANIEL ALVES DE ARRUDA não é a proprietária 

do veículo “VW/GOL 1000, VW/GOL 1.0, placa JYT6287, 

Fabricação/Modelo 2003/2004, Renavam 00817921745, cor vermelha”, 

desde a data da citação; 2) MANTER em nome da parte autora a 

responsabilidade pelos débitos e penalidades vinculados ao veículo acima 

mencionado até a data da citação; 3) DETERMINAR, no exercício do poder 

geral de cautela judicial: 3.1) que o DETRAN/MT proceda à anotação no 

cadastro da COMUNICAÇÃO DE VENDA do veículo “VW/GOL 1000, 

VW/GOL 1.0, placa JYT6287, Fabricação/Modelo 2003/2004, Renavam 

00817921745, cor vermelha”, ao Sr. AIRTON JOSE DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 358.919 – 

SSP/GO e inscrito no CPF 085.638.451-87, residente e domiciliado na Rua 

02, Quadra 10, Lote 13 – Bairro Chapéu do Sol – Várzea Grande/MT, CEP 

78.144-500, desde a data da citação; 3.2) seja expedido mandado de 

busca e apreensão do veículo “VW/GOL 1000, VW/GOL 1.0, placa 

JYT6287, Fabricação/Modelo 2003/2004, Renavam 00817921745, cor 

vermelha”, a ser cumprido em desfavor de qualquer pessoa que com o 

objeto se encontre, e posterior recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até 

que esteja completa sua regularização, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

sob pena de incidir o art. 328, CTB. E, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, arquive-se. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 25 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: 1003323-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO DE ALMEIDA OAB - MT8444/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DA SILVA BATISTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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: 10/04/2018, Hora: 09:00 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão Vistos, etc. Posterga-se a análise do 

pedido de tutela de urgência para depois da manifestação da requerida 

Zilda, haja vista que não consta, além do DUT assinado, nenhum outro 

documento comprobatório do negócio jurídico. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, para 

apresentar (em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009), observando quanto a primeira ré 

a disciplina da lei 9.099/95 e a citação por oficial de justiça. 

Intime-se.Cuiabá, 13 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002223-64.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS IMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS JOSE MESSIAS OAB - TO2745 (ADVOGADO)

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (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: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para DECLARAR a nulidade dos Autos de Infrações: 

F43383377, F43405288, P48030976, F43485085, F43485092, emitidos 

pelo Município de Cuiabá-MT, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 
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12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. 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. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, 25 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: 1001146-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES FERREIRA (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 das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para 

DECLARAR a promoção post mortem ao falecido Primeiro Sargento PM 

NILTON ALBINO DOS SANTOS à graduação de Subtenente PM e, 

CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar a diferença dos subsídios 

(soldo) que deixou de pagar em virtude da promoção, desde a data do 

óbito (05/10/2016), acrescido de juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação e correção 

monetária a partir da data do óbito (05/10/2016), com base no IPCA-E (ADI 

4425 - STF), respeitado o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 38 e 39 da 

Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000460-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 prescrição do pedido, e, 

por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Tamara P. 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. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Preclusa a via recursal, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003065-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIELLEN SANTANA TELES (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 10/04/2018, Hora: 09:30 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003451-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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: 10/04/2018, Hora: 09:40 

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 Nesse contexto, INDEFERE-SE o pedido 

de liminar. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), 

com as advertências legais, para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003359-62.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ESTEVANELLI DOS SANTOS GATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER (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: 10/04/2018, Hora: 09:50 

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. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003085-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO COENGA (REQUERENTE)

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: 10/04/2018, Hora: 10:00 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, 

com as advertências legais, para apresentar (em) a documentação de que 

disponha (m) para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007623-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VIANDEL DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DA SILVA (RÉU)

LAURIENE DE LIMA SANTOS (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste sobre a correspondência devolvida de ID 

11407765.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002231-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SCHMITSLER PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELEM BARCELOS RIBEIRO OAB - MT18457/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM TRADING S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO)

HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE OAB - PE23798 (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002611-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO SCHLICHTING (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005566-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCANDIUZZI (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 

11369802.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO DE SOUZA FREITAS (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Dos advogados das partes para cientifiá-los sobre a perícia designada 

para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 14 horas, no seguinte endereço: 

Rua Belém, n. 118 – Jardim Tropical - Rondonópolis – MT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806496 Nr: 16844-14.2015.811.0003

 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: LMM, KHETLEN DAIANE MARTIN, KHETLEN DAIANE 

MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO G. F. DA SILVA - ME, ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A, GIULIANO GENESSIS FERNANDO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIELLE LARISSA FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n.º 16844-14.2015

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais
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Autor: Lorenzo Mio Martin e Khetlen Daiane Martin.

Ré: Giuliano G. F. Da Silva ME e Outros.

Vistos, etc.

LORENZO MIO MARTIN e KHETLEN DAIANE MARTIN, ambos com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste 

Juízo com a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, 

Estéticos e Lucros Cessantes' em desfavor de GIULIANO G. F. DA SILVA 

ME, GIULIANO GENESSIS FERNANDO DA SILVA e ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S.A, todos com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, os autores retornavam da cidade de Campo Grande – MS com 

destino à Rondonópolis – MT, em 31.03.2015, lugar onde estavam a 

serviço do primeiro e segundo requeridos; que, o veículo que os levada 

era de propriedade do primeiro requerido, conduzido por motorista 

contratado por aquele; que, nas proximidades de Coxim – MS havia muita 

chuva na estrada, e, por negligencia e imprudência do motorista o veículo 

veio a derrapar, ocasionando o capotamento e consequentemente danos 

aos autores; que o primeiro requerido ficou psicologicamente abalado, 

sofrendo de transtornos noturnos e se recusando a entrar em veículos 

diante dos traumas sofridos; que para a segunda ré restou uma cicatriz no 

braço, impedindo-a então de exercer o ofício de modelo; dessa forma, 

diante da responsabilidade solidária das partes, devem arcar com os 

danos experimentados pelos autores; que, devem as rés custearem a 

cirurgia plástica no braço da requerente de forma liminar; no mérito, 

requereram a condenação das partes ao pagamento de danos materiais, 

morais e estéticos. Juntam documentos e atribuem à causa o valor de R$ 

60.150,00 (sessenta mil cento e cinquenta reais), postulando a ação sob o 

manto da assistência judiciária.”

A medida liminar restou indeferida, não sobrevindo nenhum recurso.

Devidamente citadas, a ré Itaú apresentou contestação, onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pelos autores, dizendo:

“Itaú – Que, preliminarmente, se faz necessário a intervenção do Ministério 

Público, tendo em vista que um dos requerentes é menor impúbere; que, 

em caso de condenação essa não pode ser superior àquela prevista 

contratualmente; que, a cobertura somente é devida a terceiros, ou seja, 

pessoa a quem o condutor do veículo segurado cause prejuízo; que, o 

terceiro por força de contrato não pode ser o motorista ou passageiro do 

veículo; que, diante da ausência de invalidez ou morte não há que se falar 

em cobertura por acidente pessoal no limite da apólice como requerem os 

autores; que, a o pagamento de indenização por invalidez precede de 

perícia médica; que, os danos materiais pleiteados em nada detêm 

relações para com o fato; que, não há que se falar em lucros cessantes 

diante da ausência de comprovação de perda da renda da parte autora, 

eis que não comprova a carreira de modelo; que, inexiste dever de 

indenizar; por fim, requer a improcedência do pedido, com a condenação 

dos autores nos ônus da sucumbência. Junta documentos.”

Os demais réus deixaram de apresentar contestação, conforme certidão 

de fls.83.

Sobre a contestação apresentada, manifestou-se a parte autora 

(fls.85/96).

As partes foram intimadas para manifestarem acerca do pedido de dilação 

probatória e aberto vistas ao Ilustre Representante do Ministério Público.

 Pela decisão de fls.105, o feito foi saneado, com a designação de dia e 

hora para realização da audiência de instrução e julgamento, e 

posteriormente designada perícia técnica (fls.112).

Na instrução e julgamento foi ouvida uma testemunha, e posteriormente ao 

encerramento do ato, as partes apresentaram memoriais (fls. 157/159 e 

160/163), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelos autores é a reparação 

de danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, porque, 

segundo a inicial, o capotamento do veículo que estavam causaram abalos 

e prejuízos de ordem indenizável.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação não merece acolhimento.

O acidente de trânsito, como o próprio nome diz, e um infortúnio ao qual 

não se pode prever. Ocorre que, na vida cotidiana em sociedade referido 

acaso já é tido como normal, corriqueiro, aceitável, e, portanto, não enseja 

dano moral.

Assim há muito tempo já tem decidido os Tribunais:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS 

MORAIS. LESÕES CORPORAIS LEVES. MERO ABORRECIMENTO. Não se 

nega que acidentes de trânsito, em geral, causam uma série de 

transtornos àqueles que nele se envolvem, contudo, irritação e 

sensibilidade exacerbada não bastam para configuração do dano moral." 

(TJMG, Apelação Cível nº. 1.0040.06.044623-0/001, 13ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Alberto Henrique, j. 20/11/08)

Aliado ao acima exposto está o fato da ausência de comprovação que 

referido acidente tenha ocorrido por negligência ou imprudência do 

condutor do veículo que veio a capotar, bem como ausência de 

comprovação de abalos ao menor conforme narrados na peça 

madrugadora.

Era ônus dos autores comprovarem que efetivamente houve ato, no 

mínimo, desidioso por parte do condutor do veículo acometido pelo 

acidente, o que não lograram êxito.

Quando iniciado a concepção acerca do dano estético no Brasil, o 

conceito centrava-se quase que exclusivamente em casos de 

deformidades físicas que causavam aversão, repugnância, ou algum tipo 

de rejeição. Há muito ultrapassada, essa visão que trazia em si uma 

grande carga de discriminação em face da pessoa com certa 

deformidade, evoluiu. Atualmente admite-se como dano estético casos de 

marcas e outros aspectos físicos que causem à vítima desgosto ou 

complexo de inferioridade.

Dessa forma, uma das conceituações de dano estético pode ser a 

existência de qualquer modificação, duradoura ou permanente na 

aparência externa de uma pessoa.

Pois bem, no caso dos autos, a autora – Sra. Khetlen – alega a existência 

de danos estéticos consistente na cicatriz deixada em um de seus 

cotovelos decorrentes do sinistro objeto dos autos.

Ocorre que, da análise das fotos carreadas (fls.29/33) bem como do laudo 

realizado pelo expert nomeado para o encargo, referido dano não restou 

comprovado.

Primeiramente, a última foto trazida com a exordial demonstra uma ferida 

ainda não cicatrizada totalmente, não podendo inferir que aquele é o 

estado final resultante da lesão.

Ademais, o laudo emitido pelo perito (fls.139/150) relata que “Não há 

atrofias musculares ou sinais inflamatórios”, “A periciada sofreu lesão 

cortante em seu antebraço direito que está totalmente curada.”, “A lesão 

alegada está totalmente curada.”.

Não há negativa de que a lesão tenha ocorrido, porém foi daquela leve, já 

totalmente curada e da qual não deixou na autora nenhuma deformidade 

ou incapacidade, ou seja, inapta para alcançar o dano pretendido.

Assim já é o vasto entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. QUEDA EM 

BUEIRO. TAMPA QUEBRADA. OMISSÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS ESTÉTICOS. INEXISTENTES. 

PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. 

Havendo de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, 

os juros devem incidir a partir do evento danoso, enquanto que a correção 

monetária se dará a partir de seu arbitramento. Já, nos danos materiais 

decorrentes de responsabilidade extracontratual, tanto os juros de mora 

quanto à correção monetária do efetivo prejuízo. 2. É cabível a reparação 

por dano estético nos casos em que restar comprovada a lesão à beleza 

física, caracterizada pela existência de seqüelas como deformidades ou 

deformações outras, as marcas e os defeitos, capazes de causar 

constrangimento ou complexo de inferioridade à vítima, o que não se 

verifica na hipótese em comento. 3. Para a satisfação do requisito do 

prequestionamento para interposição do recurso especial e do recurso 

extraordinário não é necessária a indicação expressa dos dispositivos 

legais aplicáveis, bastando que tenha havido efetiva discussão, no 

Acórdão recorrido, da matéria essencial ao deslinde da controvérsia, com 

a exposição dos motivos que ensejaram o convencimento dos 

magistrados componentes do Órgão jurisdicional. 4. Embargos de 

declaração da Ré e do Autor parcialmente providos.” (TJ-DF - EMD1: 

201301103664761 Apelação Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2014, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2014 . Pág.: 187) (grifos meus)

Melhor sorte não alcança o pedido de lucros cessantes e danos materiais.

Os danos materiais e lucros cessantes não bastam ser alegados, devem 

ser provados.

 Não há qualquer prova nos autos que a suposta carreira de modelo da 

autora fora interrompida exclusivamente pela cicatriz resultante em seu 

corpo. Como bem colocou o perito em sua conclusão do laudo, o ofício de 
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modelo pode ser realizado de várias formas, sendo a discricionariedade 

do contratante o tipo físico que entende necessário ao seu comércio, e, 

deve a modelo saber lidar com isso, ou seja, a rejeição própria da 

profissão. O fato de não ter sido escolhida para 1 (um) trabalho específico 

(levando em consideração a boa fé do que fora alegado na inicial) não 

quer dizer o ponto final de sua carreira, em especial pela grande 

abrangência de áreas, gostos, tipos físicos, etc...

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE, a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais, 

Morais, Estéticos e Lucros Cessantes', promovida por LORENZO MIO 

MARTIN e KHETLEN DAIANE MARTIN, ambos com qualificação nos autos, 

em desfavor de GIULIANO G. F. DA SILVA ME, GIULIANO GENESSIS 

FERNANDO DA SILVA e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A, 

todos com qualificação nos autos, condenando os autores no pagamento 

de custas judiciais e honorários advocatícios, em favor do único réu 

contestante nos autos, que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da 

causa, devendo ser observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado e feitas as anotações 

de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-Mt., 31/janeiro/2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 372387 Nr: 825-45.2006.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 825-45.2006

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Bayer Cropscience Ltda.

Executado: Espólio de Euclides Mosselin Garcia.

Representante: Leila Garcia.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.283), não verifico nenhum 

elemento plausível para seu acolhimento, eis que totalmente alheio à 

situação dos autos, uma vez que a inventariante do espólio executado já 

fora devidamente intimada, bem como, regularizou a representação 

processual (fl.277), assim, indefiro.

Ante o exposto, intime-se pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 31 de janeiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 389111 Nr: 2747-87.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MATEUS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUZINETE RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MARTINI, SYNGENTA PROTECAO 

DE CULTIVOS LTDA, AGF BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA MARTINELLI ORTIZ - 

OAB:195.317/SP, ROBERTO CALDEIRA BARIONI - OAB:28076/SP

 Do Advogado EFRAIM ALVES DOS SANTOS, para no prazo de três dias, 

devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos autos, bem 

como, incorrendo em multa no importe de metade do salário mínimo vigente, 

nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707215 Nr: 1977-21.2012.811.0003

 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: TVDS, MARIA SALETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO CASTILHO SOARES - 

OAB:MT/11.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1977-21.2012

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autores: Maria Salete de Souza e Outra

Réu: Graciano Carvalho dos Santos

 Vistos, etc...

 MARIA SALETE DE SOPUZA e THALIA VERÍSSIMO DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste 

Juízo com a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' 

em desfavor de GRACIANO CARVALHO DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, aduzindo:

 “Que, no dia 22 de abril de 2011, por volta das 17:00 horas, Durval 

Veríssimo de Souza, pai e esposo dos requerentes, trafegava pela Av. 

Marechal Rondon, quando na esquina da Rua Fernando Correa da Costa, 

foi atingido pelo requerido, que em visível estado de embriaguez, 

desrespeitou o semáforo que estava vermelho, e mesmo assim 

atravessou a Av. Marechal Rondon, causando o acidente e, em face da 

lesões, veio a falecer; que, em face do fato, buscam indenização em 

danos materiais e morais: àqueles à razão de 2/3 do salário da vitima até 

que a filha complete 25 anos e à esposa até que a vítima completasse 65 

anos; condenação em 500 salários mínimos a título de dano moral, bem 

como nos encargos da sucumbência. Juntam documentos e dão à causa o 

valor de R$ 381.907,99 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e sete 

reais, noventa e nove centavos), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”.

 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso.

 Devidamente citado, ofereceu defesa, onde procura rebater os 

argumentos levados a efeito pelas autoras, asseverando:

 “Que, o requerido trafegava na Av. Fernando Correa da Costa, quando no 

cruzamento com a Rua Marechal Rondon, subitamente foi atingido pelo; 

que, não houve por parte do requerido o desrespeito à sinalização do 

local, ou seja, o semáforo não estava vermelho para o requerido, mas sim 

para a vítima; que, quem deu causa ao acidente foi a vítima, pelo fato de 

não ter respeitado a sinalização no local, assumindo para si a culpa 

exclusiva pelo sinistro ocorrido; que, não tendo obrado com culpa, não há 

que se falar em indenização, assim, pugna pela improcedência da ação, 

com a condenação das autoras nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”.

 Sobre a contestação, manifestaram-se as autoras. Foi designada 

audiência preliminar, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Saneado o 

processo, restou designada audiência de instrução e julgamento, bem 

como houve deferimento da assistência judiciária ao requerido. Na 

instrução foram ouvidas duas testemunhas e, em debates orais as partes 

reprisaram as teses anteriormente esposadas. Foi determinada a 

intimação do Ministério Público e, cumpridas as determinações, vieram-me 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:
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 Cuida-se na espécie de ação de reparação de danos, amparada no artigo 

186 do Código Civil, o qual consagra a teoria da responsabilidade 

extracontratual ou, como denominam os 'experts' a responsabilidade 

aquiliana.

 O mestre Silvio Rodrigues, em sua Obra Direito Civil, Edição Saraiva, 

Volume I, parte geral, página 30, nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente; b) relação de 

causalidade; c) existência do dano; d) dolo ou culpa.

 Para que essa responsabilidade emirja, continua o civilista, necessário se 

faz:"... que haja uma ação ou omissão por parte do agente; que a mesma 

seja a causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido 

efetivamente o prejuízo, e que tenha o agente agido com dolo ou culpa. 

Inocorrendo um destes pressupostos não aparece, regra geral, o dever 

de indenizar.

 No mesmo diapasão é o pensamento do renomado civilista Washington de 

Barros Monteiro, quando em sua obra Curso de Direito Civil, edição 

Saraiva, volume 5º, diz:"Nosso Código Civil manteve-se fiel a teoria 

subjetiva. Em princípio, para que haja responsabilidade é preciso que haja 

culpa; sem a prova deste inexiste a obrigação de reparar o dano. Nessa 

ordem de idéias preceitua o artigo 159, num de seus dispositivos 

fundamentais, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano pois, da nossa lei civil, a reparação do dano tem 

como pressuposto a prática de um ilícito".

 A propósito, observa Maria Helena Diniz:“ Para que se configure o ato 

ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento do agente” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª 

Ed. 1999, p. 169).

 O doutrinador Carlos Alberto Bittar conclui: “Assim sendo, para que haja 

ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a 

existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a 

penetração na esfera de outrem”.

 Desse modo, deve haver um comportamento do agente, positivo ou 

negativo, que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, 

pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento - comissivo ou 

omissivo – deve ser imputável à consciência do agente, por dolo – 

intenção – ou por culpa – negligência, imprudência ou imperícia -, 

contrariando, seja um dever geral do ordenamento jurídico – delito civil -, 

seja uma obrigação em concreto – inexecução da obrigação ou de 

contrato.Deve, pois, o agente recompor o patrimônio – moral ou econômico 

– do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu 

próprio, desde que represente a subjetividade do ilícito”. 

(Responsabilidade Civil nas atividades perigosas, in Responsabilidade Civil 

Doutrina e Jurisprudência, 1988, p. 93/95).

 No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelas autoras é a reparação 

de danos material e moral, porque, segundo a inicial, no dia 22 de abril de 

2011, por volta das 17:00 horas, o senhor Durval Veríssimo de Souza, 

trafegava com sua motocicleta pela Avenida Marechal Rondon, quando na 

esquina da Rua Fernando Correa da Costa, foi atingido pelo réu, que em 

visível estado de embriaguez, quando dirigia o veículo de sua propriedade, 

desrespeitou o semáforo que estava vermelho, colhendo aquele que, em 

face dos ferimentos, viera a falecer, experimentando, as autoras, danos 

materiais e morais, pelos sofrimentos da perda do esposo e pai.

 Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação não merece acolhimento, porque, em que pese a versão 

apresentada na peça madrugadora, entendo que não há elementos 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato descrito na 

exordial, embora de natureza grave, onde uma vida fora ceifada, deva ser 

debitada ao réu, seja em que modalidade for.

 A prova material, qual seja, o boletim de ocorrência colacionado a 

(fls.61/63), nada informa a respeito de como ocorreu o acidente, eis a 

narrativa:

 “O condutor do V1 estava trafegando na Av. Marechal Rondon sentido 

cais. O condutor do V2 estava trafegando na Rua Fernando Correa da 

Costa sentido Vila Autora. O condutor do V2 colidiu no V1 no cruzamento 

da Rua Fernando Correa da Costa com a Rua Marechal Rondon...” 

(grifamos).

 A prova oral, por sua vez, não é uníssona, uma vez que a testemunha do 

autor dá uma versão diametralmente contrária da apresentada pela 

testemunha do réu, assim:

 Alexandro Sobral Gomes, testemunha indicada pelo autor diz: “ que, o 

depoente diz que presenciou o acidente, eis que, estava parado na 

Avenida Marechal Rondon atrás da moto pilotada pelo senhor Durval 

(falecido); que, estava parado uma vez que o semáforo encontrava-se 

fechado, ou seja, vermelho; que, após abrir o sinal na Marechal Rondon 

Durval e o depoente procuraram deslocar-se na faixa de rolamento, 

ocasião em que o veículo que provinha da Fernando Correa colheu a moto 

tripulada pela vítima...” (fl.193).

 Maria Madalena Cândida de Oliveira, indica pelo réu, diz: “que, a depoente 

diz que estava presente no local dos fatos; que, estava a cerca de 40m 

(quarenta metros) atrás da moto, cujo condutor viera a falecer; que, o 

piloto da moto que veio a falecer tentara cruzar a Fernando Correa da 

Costa quando o sinal estava fechado, ou seja, vermelho para quem 

transitava na Marechal Rondon...” (fl.194)

 Conclui-se, pois, que as provas produzidas não levam à convicção clara, 

perfeita e completa, para lançamento de um veredicto condenatório.

 Na maioria das causas, as partes se valem de testemunhas que 

produzem declarações em conflito, cabendo ao Juiz sopesar bem essas 

provas, dentro do contexto integral do feito, comparando-as com as 

alegações das próprias partes, com eventuais documentos, e com o 

boletim de ocorrência elaborado pela Polícia.

 No caso específico destes autos, contudo, o conjunto probatório não 

permite indicar que o réu tenha agido de forma culposa, ensejadora do ato 

ilícito.

 Nesse contexto, diante da precariedade das provas trazidas pelas 

partes, bem como da atribuição de culpa que uma parte faz à outra e não 

se tendo elementos de convicção a alicerçar com segurança nenhuma 

das teses sustentadas, a melhor solução leva mesmo à improcedência do 

pedido inicial.

 Por tratar-se de ação de indenização por acidente de trânsito, a 

discussão prende-se prioritariamente à averiguação da responsabilidade 

subjetiva do condutor demandado, que tem por fundamento o 

comportamento culposo evidenciado por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência -, e comete ato ilícito, conforme combinação 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil.A obrigação de indenizar, neste 

caso, decorre dos fatos e da lei, podendo acarretar o dever de reparação 

do prejuízo.

 A comprovação acerca da responsabilidade da demandada incumbe a 

quem de direito busca ver-se ressarcido pelos alegados prejuízos que lhe 

foram impostos em decorrência de conduta dita culposa, nos termos do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, ao autor cabe 

comprovar que o fato ocorreu por força da conduta desenvolvida pelos 

prepostos da empresa ré, ônus do qual não se desincumbiu.

 Sobre a questão da distribuição do ônus da prova, cumpre trazer à 

colação as lições de Cândido Rangel Dinamarco:

 "A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de 

que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e 

ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a 

convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta 

et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o 

encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também 

de provar(encargo=ônus).

 O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento 

do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o 

ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor" (Teoria Geral do Processo, 7a edição, pág. 312).

 Assim, incumbe ao autor o ônus da prova constitutiva de seu direito, nos 

termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. E as autoras não se 

desincumbiram desse ônus.

 Constata-se não terem as autoras cumprido o que dispõe o artigo 373, I, 

do Código de Processo Civil, pois em nenhum momento, conseguiu 

demonstrar, nem trouxeram à lume sequer vestígios de que fora eles 

tolhidos em seu direito.

 O eminente tratadista José Frederico Marques explica a regra:

 "As normas produtoras de efeitos jurídicos constituem, em última análise, 

verdadeiras configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja 

existência se prendem as conseqüências de ordem jurídica que os 

preceitos legais prevêem e disciplinam. Necessário e', por isso, que a 

pessoa pretenda obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e 

regras da lei, prove e demonstre a existência dos fatos e de onde tais 
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efeitos se originam.

 Corolário desse fenômeno é a regra de que 'cada parte suporta o ônus da 

prova sobre a existência de todos os pressupostos ( inclusive negativos) 

das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão 

processual'.

 Como os fatos indicados pelo Autor são os elementos constitutivos do 

pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para 

que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente" ( Manual de Direito 

Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 1977, Vol. II, pág. 188/189).

 Assim, o ditame plasmado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, indica que compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de 

seu direito. Consoante a doutrina processual, fato constitutivo é aquele 

que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir ou 

ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. A 

conseqüência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o 

julgamento de improcedência do pedido.

 "Negados pelo réu os fatos narrados na inicial, compete ao autor 

prová-los durante a fase cognitiva do processo. Não os provando, 

improcedente deve ser julgado o pedido formulado na petição inicial" 

(Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7ª Edição, página 

1.611).

 "É de se julgar improcedente a ação, se o requerente não consegue 

provar os fatos alegados na inicial, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito" (Idem).

 "Quem pede ao Juiz tem o ônus de afirmar fatos que se autorizam o 

pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor 

o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os 

fatos que constituem em fundamento" (Idem, página 1.614).

 Alegar e não provar, quando o ônus lhe cabe, é um nada e, em sendo 

assim, deve a ação ser julgada improcedente.

 Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por MARIA SALETE 

DE SOUZA e THALIA VERÍSSIMO DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

em desfavor de GRACIANO CARVALHO DOS SANTOS, todos com 

qualificação nos autos, condenando-as ao pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser corrigido, devendo ser 

observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, 

revogando a decisão de (fl.100/102).

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 31 de janeiro de 2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405500 Nr: 1202-45.2008.811.0003

 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: ATAIDE RODRIGUES PASSOS, GENY SIRLEY 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT, ILSON JOSE GALDINO - OAB:OAB/MT11554, 

JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILSON JOSE 

GALDINO, para devolução dos autos nº 1202-45.2008.811.0003, Protocolo 

405500, 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769704 Nr: 2040-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DE FATIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

Impulsiono o feito para intimação do advogado da executada para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao petitório de fls. 

204/208.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001011-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001011-65.2017 Ação: Cobrança c/c Indenização Autora: Solange 

Santana de Almeida Réus: Kucera Advocacia Empresarial e Outro Vistos, 

etc... SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de 

Cobrança c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de KUCERA 

ADVOCACIA EMPRESARIAL e BANCO BRADESCO S/A, aduzindo: “Que, 

no dia 30 de maio de 2016, recebeu ligação da primeira requerida, 

intermediária da segunda requerida, a qual buscava advogados 

correspondentes em Rondonópolis, falando em uma oportunidade em 

longo prazo e de inúmeras diligências da segunda requerida a serem 

realizadas por dia, com preços menores mas em grande quantidade; que, 

vendo uma oportunidade de trabalho aceitou as diligências que 

começariam no dia 01 de junho de 2016; que, as diligências eram 

realizadas e em seguida enviadas por e’mail; que, foram quatro meses – 

junho, julho, agosto, setembro – de prestação de serviços para as 

requeridas, totalizando um valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta 

reais), não sendo pagos; que, procurou solucionar a questão de forma 

amigável, mas não obteve êxito, mas tendo passado nove meses; que o 

tempo é um bem jurídico e só a autora pode dele dispor e aquele que 

injustificadamente se apropria deste bem causa lesão; que, a autora ficou 

por quatro meses a disposição das requeridas para prestação de 

diligências, ou seja, foi muito tempo perdido, incluindo gastos com carro e 

combustível para cumprimento, sem contar que as requeridas não 

cobriram os gastos com cópias, por isso, devem ser responsabilizadas em 

dano moral, assim, requer a procedência da ação, bem como a 

condenação das requeridas nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não sobrevindo nenhum 

recurso. Devidamente citadas, contestaram o pedido, onde procuram 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Banco 

Bradesco S/A – em preliminar, a extinção da ação, uma vez que é parte 

ilegítima a figurar no polo passivo da ação, uma vez que não possui 

qualquer contrato firmado com a autora, contata com o grupo Kucera, para 

que este entre em contato com os correspondentes. No mérito, diz que 

não houve qualquer procedimento doloso por parte da ré que possa 

motivar o pleito indenizatório, de forma que realizou o pagamento que lhe 

cabia junto à empresa que contratou para realizar a diligência; que, não 

causou nenhum dano à pessoa da autora, por isso, a ação deve ser 

julgada improcedente, com a condenação da mesma nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”. Kucera Advocacia Empresarial – em 

preliminar, a extinção da ação, uma vez que a inicial é inepta, tendo em 

vista a precariedade dos fatos. Que há carência de ação, uma vez que os 
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valores devidos foram depositados na conta da autora. No mérito informa 

que não houve qualquer abusividade ou danos causados à autora, pelo 

requerido, capazes de ensejar vultosa reparação a título de dano moral ou 

material, por isso, a ação deve ser julgada improcedente, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência; que, a autora esta 

litigando de má fé. Junta documentos” Sobre a contestação, manifestou-se 

a autora. Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte 

autora requerido o julgamento antecipado da lide; a ré Kucera Advocacia 

Empresarial, no mesmo diapasão; e, o réu Banco Bradesco S/A. nada 

requereu, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D 

O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez 

que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para 

dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Solange Santana de Almeida aforou a presente ação de 

cobrança c/c indenização por danos morais em desfavor de Kucera 

Advocacia Empresarial e Banco Bradesco S/A, porque, segundo a inicial, 

no mês de maio de 2016, recebera ligação da primeira ré, a qual buscava 

advogados correspondentes nesta cidade, falando em uma oportunidade 

de trabalho, sendo aceito, tendo dado início às atividades no dia 01 de 

junho de 2016, todavia, passaram-se 4 (quatro) meses – junho, julho, 

agosto, setembro – da prestação de serviços para as empresas rés, 

totalizando um valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), não 

sendo adimplido.Procurou solucionar a questão de forma amigável, não 

obtendo êxito, experimentado vários contratempos, por isso, busca haver 

ressarcida da importância dispendida e indenização por danos morais. 

Ilegitimidade passiva - Acerca da legitimidade para agir em juízo, ressalto 

que se trata de uma das condições da ação, que deve ser investigada no 

elemento subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam 

em determinada situação jurídica que lhes autorize conduzir o processo 

em que se discuta a relação jurídica deduzida no litígio. Segundo Liebman, 

a legitimação para agir é a titularidade (ativa ou passiva da ação). O 

problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que 

pertence o interesse de agir e a pessoa com referência à qual ele existe; 

em outras palavras, é um problema que decorre da distinção entre a 

existência objetiva do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva. Entre 

esses dois quesitos, ou seja, a existência do interesse de agir e sua 

pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque, só 

em presença de dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o 

interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os 

requisitos necessários". (in Manual de Direito Processual, trad. De 

CÂNDIDO DINAMARCO, p. 157). Também valendo citar: "A legitimação para 

agir (legitimatio ad causam) diz respeito à titularidade ativa e passiva da 

ação. É a pertinência subjetiva da ação”, como diz Buzaid. Assim, a ação 

somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se 

afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige 

que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, 

há carência de ação por ausência de legitimatio ad causam. Só os titulares 

do direito em conflito têm o direito de obter uma decisão sobre a pretensão 

levada a juízo através da ação. São eles, portanto, os únicos legitimados a 

conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito de ação." (José 

Frederico Marques. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 3ª ed. 

rev Forense, Rio de janeiro, 1966, p. 41.). Com efeito, a legitimidade para a 

causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no 

processo, que concede ou não o atributo da legitimidade às partes 

litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se legitimidade ou não, sempre à luz 

de uma determinada situação. No caso concreto, a autora ajuizou 

demanda indenizatória contra a empresa ré – Banco Bradesco S/A - , 

atribuindo-lhe conduta ilícita em virtude do não pagamento aos serviços 

prestados pela autora na qualidade de correspondente, todavia, nada se 

colhe dos autos no sentido de dar liame à pretensão exposta na peça de 

ingresso, aliás, os documentos chamados de planilha de solicitação de 

pagamento ID-4891920 são endereçados à Kucera. Por tais argumentos, 

acolho a preliminar, devendo o processo, em relação ao réu Banco 

Bradesco S/A, ser extinto, na forma do inciso VI, do artigo 485 do Código 

de Processo Civil. As preliminares elencadas pela ré – Kucera Advocacia 

Empresarial -, quais sejam: inépcia da inicial e falta de interesse de agir 

não têm como prevalecer, senão vejamos. A propósito, registra-se que, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 330 do Digesto Processual, a 

exordial somente não estará apta à pretensão jurídica perseguida em juízo 

quando "lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível 

ou contiver pedidos incompatíveis entre si". Sobre o tema preleciona Joel 

Dias Figueira Júnior: "Diz que a petição inicial é inepta quando maculada 

por vício insanável, capaz de impossibilitar a consecução dos fins a que 

se destina a exordial. Sem aptidão alguma, portanto, será a peça 

inaugural, porquanto inçada de vícios essenciais ou de fundo, nos moldes 

definidos pelo próprio art. 295 em seu parágrafo único, que a considera 

inepta quando: a) faltar-lhe o pedido ou a causa de pedir; b) da narrativa 

dos fatos não decorrer logicamente o pedido; c) o pedido for juridicamente 

impossível; d) contiver pedidos incompatíveis entre si" (Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, vol. IV, tomo II, p. 163). Do mesmo teor, os 

ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

"Outra causa de inépcia é a falta de conclusão lógica, comparada com a 

narração. A petição inicial é um silogismo composto da premissa maior, 

premissa menor e da conclusão. Narrando o autor uma situação e 

concluindo de forma ilógica relativamente à narração, tem-se a inépcia da 

petição inicial, pois a conclusão deve decorrer logicamente da premissa 

menor subsumida à maior. Não se pode narrar, por exemplo, um fato que 

nulificaria o contrato e pedir-se o cumprimento do contrato" (Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, RT, 6ª ed., p. 648). Compulsando-se os autos, extrai-se facilmente 

que os fatos que ensejaram a propositura da demanda consistem os atos 

levados a efeito pela empesa ré, quais sejam: contratou os serviços da 

autora, na qualidade de correspondente e não efetuou o pagamento, 

dando motivo ao ajuizamento da ação. Nota-se que também se encontram 

presentes no petitório de ingresso todos os requisitos elencados pelos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, sendo de fácil 

compreensão a pretensão deduzida em Juízo, devendo-se ressaltar que a 

extinção prematura do feito, se a fundamentação se refere a esses 

aspectos, ainda que não se verificassem os requisitos cuja presença ora 

se constata, não seria consentânea com a boa aplicação do direito, haja 

vista a necessidade de ser oportunizado à parte a emenda da inicial, com 

a sua devida adequação, nos termos do artigo 321 da legislação citada. 

Dessa forma, entendo que a autora trouxera à causa de pedir e o pedido 

da ação, que se mostra juridicamente possível, mormente estando a peça 

de ingresso embasada nas disposições constantes do Código de 

Processo Civil, havendo coerência lógica entre os fatos e fundamentos 

jurídicos propostos. O interesse de agir consiste na utilidade e na 

necessidade da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da 

parte autora. Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado 

segundo a necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, 

com fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. 

Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se 

o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). E, no caso dos 

autos, os pressupostos se fazem presentes, razão pela qual, rejeito-as. 

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça 

defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa 

ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia. No caso em desate, restou incontroverso que as partes 

celebraram contrato de prestação de serviços, aliás, fato não negado pela 

empresa ré. A empresa ré, por sua vez, em sua peça de bloqueio 

assevera que a pretensão da autora não deve prosperar, uma vez que o 

pagamento dos serviços fora realizado, não havendo, por conseguinte, 

nenhum dano, mormente moral. Não há nenhuma dúvida que o pagamento 

da importância de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) fora paga, uma 

vez que o documento ID-7296228, assim comprova, ressaltando-se, 

porém, que tal fato ocorreu no dia 03 de maio de 2017, após o ajuizamento 

da presente ação e consequente citação ID-6649368. Dito isso, resta-nos 

saber se o ato levado efeito pela ré pode resultar na condenação em 
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indenização por danos morais. A propósito, a tese abraçada pela autora é 

a teoria da perda do tempo útil, a qual vem sendo aceita pelos nossos 

tribunais, é legitimada em decorrência do desgaste e significativo tempo 

despendidos na tentativa de solução extrajudicial. A demora na solução do 

litígio salta aos olhos, uma vez que as planilhas de solicitação de 

pagamentos acostadas aos autos datam de 01 de agosto de 2016 

ID-4892059; 01 de julho de 2016 ID-4892116; 01 de junho de 2016 

ID-4891920 e 01 de setembro de 2016 ID- 4892136, vindo a quitar o débito, 

repito, somente no dia 03 de maio de 2017 ID-7296228. “EMENTA: 

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE 

VALOR. INTERRUPÇÃO IRREGULAR DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DOS 

DITAMES PREVISTOS NA RESOLUÇÃO ANATEL N° 632/2014. TEORIA DA 

PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL. QUANTIA. 1- O defeito na 

prestação do serviço de telefonia celular pela operadora, que, 

intencionalmente, inclui débitos de serviços não utilizados, além de realizar 

bloqueio indevido da linha telefônica do cliente, impedindo-o de usufruir os 

serviços contratados, revela-se passível de indenização por danos 

morais. A pretensão indenizatória resta legitimada, também, em 

decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de 

solução extrajudicial do imbróglio, face à consagrada tese do desvio 

produtivo ou perda de tempo útil. 2- O arbitramento do dano moral deve ser 

realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao 

porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da 

condenação. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0284.16.001109-4/001 - 

DES. CLÁUDIA MAIA, julgado em 23 de novembro de 2017) De forma que, 

o dever de indenização pela perda do tempo livre deve, à evidência dos 

elementos centrados no processo, ser aceita, pois a empresa ré não 

carreou aos autos nenhum elemento de prova que pudesse respaldar a 

demora no pagamento dos serviços prestados pela autora àquela, 

gerando, como consequência óbvia transtorno, constrangimento, 

frustração, não podendo, os fatos serem taxados como mero 

aborrecimento. Quanto ao dano moral puro, ensina Sérgio Cavalieri Filho: 

[...] 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 vitima 

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. Nesse ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti que decorre das regras de experiência comum. (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100) Portanto, 

caracterizado está o dever de indenizar. No tocante ao quantum 

indenizatório, prima-se pela razoabilidade na fixação dos valores de 

indenização. É importante levar em consideração que a indenização deve 

alcançar valor tal que sirva de punição para o réu, bem como que sirva de 

compensação ao autor pela ofensa sofrida, mas que não configure 

enriquecimento sem causa a este. Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz 

determina, por equidade, 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 a 

necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, 

assim, seu sofrimento" (A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in 

Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Do cotejo 

dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o descaso da 

empresa ré com a pessoa da autora. Relativamente ao dano moral ou 

extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da 

pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do 

ofensor. O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante 

de violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão 

patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. 

Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais 

discorre que: "... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa 

lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo 

que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor 

física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi 

Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações 

por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). Sobre a obrigatoriedade 

de ser provado o abalo moral em casos como o dos autos, eis a doutrina: 

“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. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles 

que entendem que o dano moral esta ínsito na própria ofensa, decorre da 

gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só 

justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária do lesado. 

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deveria 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, uma presunção hominis facti, que decorre das regras da 

experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade 

Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). Assim, irrefragavelmente 

provado que houve a má prestação de serviços, o que causou, com sua 

inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o 

quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral reclama simples 

demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a transcrição 

doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna da teoria de 

reparação de danos morais prevalece de início, a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido, como já consignado. Quanto à dosagem da 

indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 
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emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), indenização esta que atende os princípios pertinentes à matéria. 

Por fim, em face do pagamento levado a efeito pela empresa ré 

ID-7296228 em favor da autora, a qual achou conforme, resta prejudicado 

a pretensão. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie 

JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" 

promovida por SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA, com qualificação nos 

autos, em desfavor de KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAL, pessoa 

jurídica de direito privado, para o fim de condená-la no pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual 

deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao 

mês a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da condenação. Por corolário natural, JULGO e DECLARO, extinto o 

processo promovido por Solange Santana de Almeida, com qualificação 

nos autos, em desfavor do Banco Bradesco S/A, pessoa jurídica de direito 

privado e o faço com fulcro no inciso VI, do artigo 485 do Código de 

Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser observado o disposto no 

§ 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 01/fevereiro/2.018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002432-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO CORREA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002432-90.2017 Ação: Cobrança Autor: Duilio Pito Júnior Réu: Lázaro 

Correa da Silva Vistos, etc... DUILIO PIATO JÚNIOR, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

"Ação de Cobrança' em desfavor de LÁZARO CORREA DA SILVA, com 

qualificação nos autos, aduzindo: "Que, o autor atuou em favor do réu, 

seja judicial ou extrajudicial, auxiliando na renegociação do seu débito 

junto em defesa dos seus direitos, e especialmente patrocinou ação 

revisional n° 3433-69.2013, com trâmite junto à 3ª Vara Cível, desta 

comarca, a qual findou por acordo e cada qual ficou responsável pelo 

pagamento dos honorários do seu causídico; que, solução amigável para 

solução da questão, não obtendo êxito; que, efetuou notificação para que 

efetuasse o pagamento no prazo de 10 dias, não sendo atendido, assim, 

requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos 

da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais)”. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito, uma vez que o réu 

não compareceu ao ato ID-10728892. Devidamente citado ID-10308127, 

não oferecera contestação ID-11306123, restando revel, tendo o autor 

requerido o julgamento antecipado da lide ID-11406426, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de 

ação de cobrança, onde o autor busca haver ressarcido da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), junto ao réu, referente a honorários 

advocatícios por serviços prestados no processo n° 3433-69.2013, o qual 

tramitou junto à terceira vara cível, desta cidade, que findou por acordo. 

Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. De outra banda, 

pedido acha-se devidamente instruído e a ré é revel, de modo que deve 

ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a 

propósito: "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor". É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios. Segundo o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, a 

cada parte compete elaborar prova em prol do seu interesse. É ônus do 

autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e do réu 

demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Sobre o ônus da prova, aponta a doutrina de Luiz 

Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: "Afirma-se que a regra do 

ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do 

procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. 

Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se 

livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser 

paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato 

constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário 

em relação aos demais fatos." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento, v. 2, 9ª ed. revista e atualizada, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 266). Desta forma, os 

documentos centrados ao processo, dão conta da veracidade das 

alegações tecidas na peça madrugadora. A respeito do fato constitutivo 

do direito do autor, Antônio Cláudio da Costa Machado elucida: "Fato 

constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o 

autor afirma existir o ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida 

pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar 

vários fatos constitutivos e não apenas um, tudo dependerá da maior ou 

menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A 

conseqüência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o 

julgamento de improcedência do pedido" (Código de Processo Civil 

Interpretado, Saraiva, 3ª ed., 1997, p. 339). Desta forma, como frisado 

anteriormente, ao autor incumbia o ônus de comprovar de forma 

inequívoca as afirmações feitas na inicial, o que o fez; a parte ré, por sua 

vez, nada carreou aos autos no sentido de minorar a situação incômoda 

em que se encontra, razão pela qual, deve a ação ser julgada procedente. 

Quanto aos juros e correção monetária, aqueles têm incidência a partir da 

citação inicial e a correção monetária a partir do vencimento e, nesse 

sentido a jurisprudência, respectivamente: “EMENTA – AÇÃO MONITÓRIA - 

AGRAVO RETIDO - PRESCRIÇÃO - inocorrência - CHEQUE PRESCRITO - 

PRÁTICA DE AGIOTAGEM - PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE - 

INEXISTÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - DECOTE DO VALOR PAGO.- O prazo 

prescricional para ajuizamento de ação monitória, fundada em cheque 

prescrito, é aquele previsto no artigo 206 do Código Civil - prazo geral por 

tratar-se de direito pessoal.- Comprovada a existência da dívida 

representada por cheques prescritos é do embargante o ônus da prova 

da cobrança de juros extorsivos, fruto de agiotagem.- Provado o débito do 

réu/embargante relativo ao cheque prescrito, constitui-se de pleno direito o 

título executivo judicial em seu favor. Decotam-se, contudo, os valores 

relativos aos juros confessadamente recebidos pelo autor/embargado. - A 

data do ajuizamento da ação é o termo inicial para o cálculo da correção 

monetária na ação monitória acordo com o comando insculpido no artigo 
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1º, §2º, da Lei nº 6.899/81. – Os juros de mora incidem a partir da citação 

inicial no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil. (TJMG – Apelação Cível n° 

1.0024.06.237910-2/001 – Relator Des. Osmando Almeida, julgada em 11 

de março de 2008) “EMENTA: CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA 

- CHEQUE PRESCRITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA 

DO VENCIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. A jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que a 

correção monetária incide sempre a partir do vencimento da dívida, 

partindo do princípio de que o reajustamento monetário não dá nem tira 

nada de ninguém, mas apenas corrige o valor aquisitivo da moeda, 

mormente quando a dívida é de valor. No STJ é pacífico o entendimento de 

que, em se tratando de ação de cobrança, tal como ação monitória, o 

termo inicial da correção monetária deve incidir do vencimento, sob pena 

de enriquecimento sem causa do devedor.-Recurso conhecido e não 

provido. (TJMG – Apelação Cível n° 1.0105.07.242652-8/001 – Relatora 

Desa. Márcia de Paoli Balbino, julgada em 21 de maio de 2009). Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, 

a presente “Ação de Cobrança”, promovida por DUILIO PIATO JÚNIOR, 

com qualificação nos autos, em desfavor de LÁZARO CORREA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, para condená-lo ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros de mora 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC, a contar da 

notificação 01 de fevereiro de 2017 ID-6139912, bem como no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser corrigido. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 01 de 

fevereiro de 2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004098-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATHA RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME (RÉU)

 

Nesta data juntamos aos presentes autos carta precatória devolvida pela 

Comarca de Montes Claros-GO, documentos anexos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 48284 Nr: 3710-81.1996.811.0003

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA ELISIA NEVES NETO DE 

CEZARO - OAB:4494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:3963/MF

 Vistos etc.

Às fls. 506/514, o requerido opôs embargos de declaração em face da 

sentença de fls. 505, sob a alegação de que não houve o arbitramento de 

honorários advocatícios em favor do réu em observância ao princípio da 

causalidade.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe a omissão apontada na sentença 

de fls. 505, eis que não foram fixados os honorários advocatícios em 

favor do réu, o que é plenamente cabível, de acordo com o princípio da 

causalidade e considerando a extinção do feito por ausência de interesse 

processual.

Desta feita, considerando os fundamentos acima expostos, tenho que os 

embargos ofertados pelo demandado merecem ser acolhidos.

Assim, CONHEÇO os embargos de declaração ofertados e, ACOLHO-OS, 

reconhecendo a omissão na sentença de fls. 505, de forma que 

CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC/15, em favor do causídico da parte demandada.

No que toca ao conteúdo restante da sentença, o mantenho como se 

encontra, determinando o cumprimento daquela determinação, com as 

alterações acima aludidas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 745886 Nr: 5497-18.2014.811.0003

 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: ELIANA FERREIRA MOREIRA, PVM, ELIANA FERREIRA 

MOREIRA, ANDRE LUIZ MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA MENDES DE FARIAS 

MELLO - OAB:176.951

 JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC/15.CONDENO, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ.CONSIGNO, outrossim, que após o trânsito em 

julgado, com a devida certificação, caso haja posterior pedido de 

cumprimento de sentença devidamente instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do 

CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e alterações 

necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, 

mediante o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento (art. 

523, §1º), expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação 

(art. 523, §3º do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, 

observando-se o disposto no artigo 525 do CPC/15. Caso haja pagamento 

espontâneo do valor da condenação e disponha o peticionário de 

levantamento do valor de poderes para receber e dar quitação, desde já 

autorizo a expedição do alvará pertinente, em sendo requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 375924 Nr: 4268-04.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPNOROESTE COOPERATIVA AGROPECUARIA DO 

NOROESTE DO MATO GROSSO LTDA, ANTONIO CARLOS ULIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:176019/SP, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis”, estando os 

autos indevidamente paralisados há mais de 30 (trinta) dias.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Considerando que a parte autora não promoveu o andamento do feito, 

permanecendo o processo sem manifestação por mais de 30 (trinta) dias, 

é de rigor a extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, da 

Lei nº 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil).

O art. 485 da referida Lei determina a extinção do processo no seguinte 

caso:

 “(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ”
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Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 448214 Nr: 3393-58.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA SOUZA SERVIÇOS ME, 

ELIANE DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Declaração vindas do gabinete

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao disposto no Artigo 477 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, deixei de juntar as Declarações de Imposto de 

Renda Pessoa Física (DIRPF) do contribuintes Eliane da Silva Souza, cpf 

851.292.911,do Exercicio de 2015 2016 2017 os quais foram colocados 

em arquivo reservado, guardados em pasta própria (pasta nº 11), para os 

devidos fins.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 784148 Nr: 7816-22.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS TADEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS/MATO GROSSO, RUBENS DE OLIVEIRA 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fls.158).

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)"

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15.

Custas pelo autor.

 Honorários na forma pactuada.

Transitada em julgado de imediato, em face da renuncia ao prazo recursal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794360 Nr: 12080-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS TADEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS/MATO GROSSO, RUBENS DE OLIVEIRA 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico a ausência de interesse processual neste 

feito, vez que não houve deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte impugnada.

 Demais disso, cumpre ressaltar que a parte autora postulou a desistência 

da demanda em apenso, extinguindo-se o processo nesta data, ficando as 

custas a cargo do autor.

Ante o exposto, e nada mais havendo pendente, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 383559 Nr: 4892-87.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FARIAS GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA MATOS NEPONUCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Intimação do patrono da parte requerida, acerca da r. Decisão de folha 

250, a seguir: Vistos etc. Em face da alegação de impenhorabilidade do 

bem objeto de constrição, suscitada às fls. 247/249, determino seja 

intimada a parte devedora neste cumprimento de sentença a indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de ser condenada por ato atentatório à 

dignidade da Justiça, conforme artigo 774, V, CPC/2015, em 05 (cinco) 

dias. Igualmente, intime-se o credor a apontar o débito atualizado em 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Tudo cumprido, 

conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 413464 Nr: 9142-61.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VANDIR DE ALMEIDA LIMA, JOAQUIM 

LEITE DOS SANTOS, DARCY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o prazo postulado pelo exequente às fls. 159/164 já 

decorreu in albis, intime-o para requerer o que entender de direito em 10 

(dez) dias.

Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439503 Nr: 8170-23.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SALLES PEREIRA, JEANCARLO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 Vistos etc.

Observo que a parte executada depositou o montante devido, havendo os 

exequentes postulado a expedição de alvará para levantamento dos 

valores.

Assim sendo, providencie-se o necessário ao levantamento do quantum 

depositado, expedindo-se alvará para depósito na conta indicada às fls. 

273, observando se há nos autos procuração do peticionário para receber 

e dar quitação.

Diante da quitação integral do débito, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO DE 
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SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil de 

2015.

Eventuais custas finais pelo devedor.

Tudo cumprido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 441052 Nr: 9721-38.2010.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ENIO SERAFIN SERAFINI, VERONICE REIS 

SERAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP299.951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Numeração: 9721-38.2010.811.0003 - Código 441052 – Parte Requerente: 

Espólio de Enio Serafin Serafini e Veronice Reis Serafini – Parte 

Requerida: Centrais Elétricas Matogrossenses s/a - INTIMAÇÃO AO DRº 

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO. - OAB – MT 146.997 E A DRª 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA, - OAB/MT – 22977-A representando 

o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas no valor de R$ 595,08 (Quinhentos e noventa e cinco reais e oito 

centavos) e taxas no valor R$ 636,48 (Seiscentos e trinta e seis reais e 

quarenta e oito centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total 

de R$ 1.231,56 (custa e taxas: 595,08+636,48 = 1.231,56) 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.: 732059 Nr: 12337-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SOUSA GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO SIQUEIRA 

CARDINAL - OAB:7830/MT

 Numeração: 12337-78.2013.811.003 - Código 732059 – Parte 

Requerente/Embargante: Isabel Sousa Gouveia -  Parte 

Requerida/Embargada: João Batista Machado - INTIMAÇÃO AO DR. 

ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL – OAB-MT 7.830, representando o polo 

passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 1.090,54 (um mil e noventa reais e 

cinquenta e quatro centavos) e taxas judiciárias no valor R$ 1.131,94 (um 

mil e cento e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), sendo o 

débito com o FUNAJURIS no valor total de R$ 2.222,48 (custa e taxas: 

1.090,54 + 1.131,94 = 2.222,48) 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.: 735531 Nr: 15075-39.2013.811.0003

 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: FRANCIELE BARBOSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 Numeração: 15075-39.2013.811.0003 - Código 735531 – Parte autora: 

Franciele Barbosa Soares – Parte Requerida: Avon Cosméticos Ltda - 

INTIMAÇÃO AO DRº HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO - AOB – MT 

157.407 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 Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 753695 Nr: 9648-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SAUSEN DE BAIRROS, C A 

S DE BAIRROS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Declaração vindas do gabinete

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao disposto no Artigo 477 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, deixei de juntar as Declarações de Imposto de 

Renda Pessoa Física (DIRPF) do contribuintes Carlos Alberto Sausen de 

Bairros, CPF: 513.407.040-72 do Exercicio de 2015 2016 2017 os quais 

foram colocados em arquivo reservado, guardados em pasta própria 

(pasta nº 11), para os devidos fins.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 801202 Nr: 14842-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BONIFACIO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Numeração: 14842-71.2015.811.0003 - Código 801202 – Parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 247 de 480



Requerente: José Carlos Bonifácio – Parte Requerida: Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat - INTIMAÇÃO AO DRº FERNANDO 

CESAR ZANDONADI - AOB – MT 5.736/O 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.: 39634 Nr: 342-64.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:PR/14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, JÚLIO CESAR GOULART LANES. - 

OAB:13.329-A/MT, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 Numeração: 342-64.1996.811.0003 - Código 39634 – Parte Exequente: 

Mirian Cristina Rahman Muhl – Parte Executada: Sadia Mato Grosso s/a - 

INTIMAÇÃO AO DRº JÚLIO CESAR GOULART LANES. - OAB – MT 

13329-A, DRº GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - OAB – MT 6668 

e DRª TAISA FERNANDES DA SILVA PERES – OAB – MT 12815 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas no valor de R$ 43,30 (Quarenta e três reais e trinta 

centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de R$ 43,30 e, 

com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 21,60, 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.: 378057 Nr: 6410-78.2006.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERACAO BODOQUENA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BATISTA DA ROCHA - 

OAB:MS/2861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Assim, caracteriza-se ato atentatório à dignidade da Justiça o fato de o 

executado, apesar de devidamente intimado, não ter indicado a localização 

dos bens constritos. Desse modo, aplico a multa de 05% (cinco por cento) 

sobre o valor do débito atualizado, nos termos do artigo 774, V e 

Parágrafo Único do Novo Código de Processo Civil.Defiro o pedido de vista 

da parte exequente para atualização do débito exequendo (fls. 323, item I), 

no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro, igualmente, os pedidos de penhora 

postulados pela parte exequente às fls. 319/325, itens II, III, IV 

(ressalvando-se, no entanto, que as averbações cartorárias incumbirão 

ao credor, mediante termo a ser expedido pela Secretaria deste Juízo, 

inclusive quanto à pretendida penhora dos direitos e valores anuais 

referentes a contrato de arrendamento), devendo o coproprietário do 

imóvel descrito no item II ser intimado para tomar ciência das garantias que 

lhes são reservadas, nos termos do art. 843, §1°, do 

CPC/15.Materializem-se as penhoras por meio de termo, atentando ao 

disposto no artigo 838 do CPC/2015.Avaliem-se os bens objeto de 

constrição, de tudo intimando-se ambas as partes.Não havendo 

manifestação das partes quanto aos atos de penhora e avaliação, 

impulsione-se o feito a fim de que requeira o credor o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias, e conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 384523 Nr: 12678-51.2006.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, CERJO 

MASIERO, MARLENE BALBINOTTI MASIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA POLONI SANCHES DE 

OLIVEIRA - OAB:11067-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Vistos etc.

Defiro a pretensão deduzida retro, para o fim de, nos termos do artigo 809 

do Novo Código de Processo Civil, converter a execução para entrega de 

coisa para execução por quantia certa, tomando por base o demonstrativo 

de débito de fls.112/115.

Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

cite-se o Executado para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida, ou apresente embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do CPC/15).

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 (art. 829, §1º, CPC/15).

Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução.

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°).

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento sobre o valor da causa, 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.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 428957 Nr: 11042-45.2009.811.0003

 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: VALDECINA PIRES DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:12788-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 Numeração: 11042-45.2009.811.003 - Código 428957 – Parte 

Embargante/Requerente: José Soares de Sousa - Parte 

Embargada/Requerida: Imobiliária Santa Fé Ltda e Valdecina Pires dos 

Santos - INTIMAÇÃO AO DRº GILMAR DE SOUZA BRUNO – OAB-MT 4353 

e CÍCERO ASSIS ANCHIETA - OAB – MT 3846 e DR. Ibiraci nascimento da 

Silveira – oab-mt 12.788-A, representando o polo passivo, 

respectivamente, 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 estre 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 
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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.: 435015 Nr: 3681-40.2010.811.0003

 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: FRANCISCA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO PRIMO VIEIRA, MAXIMA 

MARIA VIEIRA, ANA MARIA VIEIRA, JOÃO LOURENÇO DE MOURA, 

JOAQUIM PRIMO VIEIRA, VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS, 

SALVADOR PRIMO VIEIRA, ROMUALDO PRIMO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSILENE BITENCOURT IANHES 

BARBOSA - OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 99, intimando-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito quanto à citação das 

demais confinantes Marilei e Marly.

Tendo em vista que não foi possível localizar os demais herdeiros, 

determino seja realizada a citação por edital, eis que preenchidos os 

requisitos do artigo 256 do Novo Código de Processo Civil.

Cite-se os demais herdeiros 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.

Defiro o petitório de fls. 119/121, pelo que determino a citação do espólio 

da herdeira Ana Maria Vieira no endereço ali indicado.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 435099 Nr: 3765-41.2010.811.0003

 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: ROSELENE FERREIRA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁZIO GONÇALVES DA CRUZ, SELMA 

DA SILVA ROCHA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a intimação da autora para que traga aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel objeto do presente feito, do contrato de compra e 

venda que alega ter firmado com os réus, bem como eventuais 

comprovantes de pagamento, para posteriores deliberações.

 Em seguida, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 451405 Nr: 6584-14.2011.811.0003

 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: LUZIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc.

Considerando a escusa do profissional anteriormente intimado (fls. 

179/184), cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 169, 

oficiando-se ao Estado de Mato Grosso conforme determinado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711322 Nr: 6328-37.2012.811.0003

 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: PAULO ROBERTO ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE SOUZA 

SANTOS SILVA - OAB:MT/10.574, LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064/O, MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:OAB/MT 4575, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT/7445

 Desta feita, rejeito a prejudicial de mérito. Analisada a preliminar, passo a 

fixar os pontos controvertidos, vez que estes ainda não haviam sidos 

estabelecidos: a)Existência de responsabilidade civil da ré com o suposto 

dano causado ao autor;b)Existência de danos morais e materiais.Defiro a 

prova oral requerida pela parte autora e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de março de 2018, às 10h, devendo-se intimar as 

partes e seus procuradores.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas, cabendo ao Advogado de cada 

litigante informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca da 

audiência designada, nos termos do art. 455 do CPC/15.Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO INCLUÍDO NA META 02/2018/CNJ, CUJA SOLUÇÃO DEMANDA 

PRIORIDADE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715809 Nr: 11126-41.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VONEIDA BUENO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Numeração: 11126-41.2012.811.0003 - Código 715809 – Parte Exequente: 

Voneida Bueno de Freitas – Parte Executada: Bv Financeira s/a Crédito , 

Financiamento e Investimento - INTIMAÇÃO AO DRº GIULIO ALVARENGA 

REALE. - OAB – MT 15.484-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$ 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 749227 Nr: 7359-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN, SIDNEY FELTRIN FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA IMOBILIARIA 

RONDONOPOLIS I -SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Numeração: 7359-24.2014.811.0003 - Código 749227 – Parte Exequente: 

Lucas Braga Marin e Sidney Feltrin Filho – Parte Executada: Incorporadora 

Imobiliária Rondonópolis I – Spe Ltda e Rodobens Negócios Imobiliários s/a 

- INTIMAÇÃO AO DRº ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - AOB – MT 4.112 

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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 749860 Nr: 7687-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 7687-51.2014.811.0003

 ESPÉCIE: 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 RÉ: CLEBER BORGES DA SILVA

CITANDO(A, S): CLEBER BORGES DA SILVA, inscrito no CPF: 

021.815.131-47.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 30.713,82

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, o Sr. CLEBER BORGES 

DA SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora alega ter concedido ao requerido um empréstimo com 

alienação fiduciária, contrato n. 4344163940, no valor de R$ 19.000,00 

(dezenove mil reais). QUE, em garantia das obrigações assumidas o 

requerido transferiu, em alienação fiduciária, nos moldes do Decreto 

911/69 o “veículo AUTOMÓVEL, modelo FIESTA SEDAN 1.6 FL, marca 

FORD, ano/fabricação 2008, ano/modelo 2008, cor VERMELHA, placa DZI 

– 3158, renavam 00950829528”, requerendo, para tanto, o pagamento do 

débito e a busca e apreensão do veículo dado em garantia. Dá à causa o 

valor 30.713,82 (trinta mil, setecentos e treze reais e oitenta e dois 

centavos).”

DESPACHO: “Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por 

edital da parte requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a 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. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a) - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 750161 Nr: 7837-32.2014.811.0003

 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: CLAUDINEIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HELIO DORNELES CHAVES, 

HELIO DORNELES CHAVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSÉ 

BATISTA - OAB:17349/O, EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - 

OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora a requerer o que entender de direito em 05 (cinco) 

dias.

A seguir, imediatamente conclusos.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO INCLUÍDO NA META 02/2018/CNJ, CUJA SOLUÇÃO DEMANDA 

PRIORIDADE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 766832 Nr: 809-76.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSDO, CELIA SIQUEIRA, KXSDO, NELICE XAVIER DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT, MARCELA BORGES DE MELO - OAB:OAB/MG 

118.952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 96/97, determinando a inclusão da adolescente 

Karolliny Xavier de Souza de Oliveira, representada por sua genitora 

Nelice Xavier de Souza no polo ativo da presente demanda. Anote-se o 

necessário no registro, distribuição e capa dos autos.

Colha-se o parecer do Ministério Público, haja vista que o presente feito 

envolve interesse de incapaz (art. 178 do CPC/15).

Em seguida, imediatamente CONCLUSOS PARA SENTENÇA.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794414 Nr: 12102-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO MOREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Numeração: 12102-43.2015.811.0003 - Código 794414 – Parte 

Requerente: Romualdo Moreira de Freitas – Parte Requerida: Seguradora 

Lider dos Consórcios de Seguro Dpvat s/a - INTIMAÇÃO AO DRº 

FERNANDO CESAR ZANDONADI. - OAB – MT 5.736/O representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas no valor de R$ 336,62 (Trezentos e trinta e seis reais e sessenta e 

dois centavos) e taxas no valor R$ 127,22 (cento e vinte e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total 

de R$ 463,84 (custa e taxas: 336,62+127,22 = 463,84) 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 820125 Nr: 2997-08.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER FRANÇA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DA SILVA (COMERCIAL 

ALIANÇA), DISBRAL ALUMINIOS - DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ALUMINIOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AYRES MASSA JÚNIOR 

- OAB:OAB/GO 45.120, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as requeridas para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 791224 Nr: 10742-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CELSO ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M N MORENO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRA FERNANDES BATISTA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 301718 Nr: 6783-22.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no bairro VILA 

BIRIGUI. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de 

Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, 

regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 420038 Nr: 2287-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZENE FATIMA DUARTE ZORRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/ RJ 86235, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, bem 

como, retirar certidão solicitada às fls.188/191 e 201/202.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 432044 Nr: 708-15.2010.811.0003

 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: J A B DE SOUZA E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES - 

OAB:10819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, KARINA DE 

ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP, VAGNER SPÍGUEL JUNIOR - OAB:12.209/MT

 Numeração: 708-15.2010.811.0003 - Código 432044 – Parte Requerente: 

J A B de Souza e Cia Ltda - ME – Parte Requerida: Banco do Brasil S/A - 

INTIMAÇÃO A DRª PAULA RODRIGUES DA SILVA OAB/MT 13.605-A, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas no valor de R$ 410,02 (quatrocentos e dez reais e 

dois centavos) e taxas no valor R$ 426,30 (quatrocentos e vinte e seis 

reais e trinta centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de 

R$ 836,32 (custa e taxas: 410,02 + 426,30 = 836,32) e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 55,74, 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
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 Cod. Proc.: 726022 Nr: 6964-66.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PKAT, MARIA ODETH DUARTE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Numeração: 6964-66.2013.811.0003 - Código 726022 – Parte Requerente: 

Patrick Kilpatrick Arruda Teodoro, representado por sua Genitora Maria 

Odeth Duarte de Arruda – Parte Requerida: Mapfre Vera Cruz Seguradora 

S/A - INTIMAÇÃO A DRª LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ OAB/MT 8.506-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 reais e 

quarenta e cinco centavos) e taxas no valor R$ 271,20 (duzentos e 

setenta e um reais e vinte e um centavos), sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor total de R$ 606,65 (custa e taxas: 335,45 + 271,20 = 

606,65) 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.: 48286 Nr: 3712-51.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVALDO ALVES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FRANCISCA DE 

MELO FRANCO - OAB:14.542-A, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - 

OAB:8830/MT, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE - 

OAB:130.124/0AB/MG, MONICA ELISIA NEVES NETO DE CEZARO - 

OAB:4494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado. Devendo juntar nos autos comprovante do referido depósito, 

via original. Conforme item 3.3.7 da CNGC e orientação da Central de 

Mandados. Não sendo aceitos agendamentos de depósitos, envelope ou 

cópia de transferências bancárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 762497 Nr: 14710-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado. Devendo juntar nos autos comprovante do referido depósito, 

via original. Conforme item 3.3.7 da CNGC e orientação da Central de 

Mandados. Não sendo aceitos agendamentos de depósitos, envelope ou 

cópia de transferências bancárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 805381 Nr: 16424-09.2015.811.0003

 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: ZÉLIA MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, JORGE CORREIA 

FARIAS & CIA LTDA - ME, JORGE CORREIA FARIAS, MARISA TEREZINHA 

FACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado. Devendo juntar nos autos comprovante do referido depósito, 

via original. Conforme item 3.3.7 da CNGC e orientação da Central de 

Mandados. Não sendo aceitos agendamentos de depósitos, envelope ou 

cópia de transferências bancárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 875802 Nr: 8711-12.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL MANTOANI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MT8506A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Magno Leite Teixeira 

- OAB:22378/0, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

manifestar-se sobre petição de folhas n° 24, bem como não foi 

apresentado o comprovante original de pagamento da diligiência do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 432722 Nr: 1386-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET, MIRELLE 

BURTTET, LUCAS MEDEIROS BURTTET, ALZINO ARNALDO BURTTET, 

JORGE LUIS BURTTET, LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET, LIDDY 

ZIMMERMANN BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre petição de folhas n° 231/273.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 700038 Nr: 8010-61.2011.811.0003

 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: ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, MARYANA GONDA DIAS - OAB:MT/14.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 
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como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

67/76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720120 Nr: 1165-42.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA CETOLIN FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO ALVES 

PINTO - OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720298 Nr: 1338-66.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469/PR

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

137/146.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720844 Nr: 1886-91.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVODC, APODC, JEODC, MARIA RITA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, ANA CLEIDE VIEGAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 

146/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 746909 Nr: 6114-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CÉSAR MEDEIROS - ME, ANTONIO CESAR 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 71v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 755422 Nr: 10548-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BOVO, CELIA MARIA 

BOVO, CLAUDIO LUIZ MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ANTUNES DA SILVA - 

OAB:13445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre petição de folhas n° 183/184.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 775741 Nr: 4925-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL DE 

RONDONOPOLIS S/C LTDA CIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Numeração: 4925-28.2015.811.0003 - Código 775741 – Parte 

Requerente/impugnante: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S/A – Parte Requerida/Impugnada: Sociedade Educacional de 

Rondonópolis Ltda EPP - INTIMAÇÃO A DR ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA OAB/MT 7666-O, representando o polo passivo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas no valor 

de R$ 338,58 (trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e 

taxas judiciárias no valor de R$ 128,24 (cento e vinte e oito reais e vinte e 

quatro centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de R$ 

466,82 (custa e taxas: 338,58 + 128,24 = 466,82) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 702350 Nr: 10328-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI NOGUEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o pedido 

de fl. 103, IMPULSIONO os presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, 

pelo prazo de 01 (um) ano, conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando 

que, caso decorra o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado 

o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, 

CPC/2015), ocorrerá o subsequente arquivamento deste feito. Consigno, 

outrossim, que o prazo prescriscional, na hipótese ora referida, 

permanecerá suspenso por 01 (um) ano, voltando a correr depois de 

decorrido esse prazo sem manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 

4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712265 Nr: 7322-65.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL FERNANDO BORRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Numeração: 7322-65.2012.811.0003 - Código 712265 – Parte Requerente: 

Rafael Fernando Borri – Parte Requerido: Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda - INTIMAÇÃO A DRª EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS, - OAB/MT – 13.431-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$ 152,96 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e seis 

centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total de R$ 488,41 

(custa e taxas: 335,45+152,96 = 488,41) 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.: 766055 Nr: 421-76.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PRUDÊNCIO DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE CEMAT- ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIVELINO LUCIO DE RESENDE - 

OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4062

 Numeração: 421-76.2015.811.0003 - Código 766055 – Parte Requerente: 

Edilson Prudêncio de Sena – Parte Requerida: Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A – Rede Cemat – Energisa S/A - INTIMAÇÃO A DRª 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB/MT – 3.127-A, 

representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas no valor de R$ 380,20 (trezentos e oitenta reais e 

vinte 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$ 508,44 (custa e taxas: 380,20 +128,24 = 508,44) 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.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003735-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

LUIZ ZANINI NETO (RÉU)

MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004499-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEILA DE SOUZA (EXECUTADO)

SCHEILA DE SOUZA 65479203134 (EXECUTADO)

NARA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000974-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DA REQUERIDA E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005107-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERILENE MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003494-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FABIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002445-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004124-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002637-56.2016.8.11.0003

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:

FRANCINEIDE LOURENCO PAIS DE ALMEIDA (RÉU)

CARLA RENATA BATISTA DE OLIVEIRA (RÉU)

DARCIO NOGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

LOGIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

EDER BARBOSA BORGES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002907-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FATIMA DE FREITAS (EXECUTADO)

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DE 

CONSTATAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004459-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA NICACIO DE MORAES MINARI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005742-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$503,24, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT, VISTO QUE NA PETIÇÃO ID 10922411/10922422 

CONSTA APENAS O PAGAMENTO DA GUIA DE R$13,50.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002807-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN (AUTOR)

COPASPE - COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS DA SERRA DA 

PETROVINA (AUTOR)

NATASHA PREZA SACHETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Christiany Réia de Souza OAB - MT7312/O (ADVOGADO)

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

EDUARDO P DE OLIVEIRA MELLO OAB - PR19252 (ADVOGADO)

RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL OAB - PR36391 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TAVARES DE LIMA FILHO OAB - PR11524 (ADVOGADO)

FABRICIO MASSI SALLA OAB - PR24338 (ADVOGADO)

LEANDRO AMBROSIO ALFIERI OAB - PR25821 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1002807-91.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ID Nº. 11435425. SEARA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., qualificada nos 

autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida 

no ID nº. 11206032, alegando a existência de contradição e omissão no 

julgado. De âmbito meramente integrativo do julgamento principal, os 

embargos de declaração não se prestam ao exame de questões novas ou 

reexame de matéria apreciada e julgada. Conforme previsto no art. 1.022, 

incisos I a III, do Novo CPC, os aclaratórios têm por escopo esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material 

que, por ventura, conste no decisum. Aliás, a contradição que autoriza a 
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oposição de embargos de declaração deve ser aquela encontrada no 

próprio julgado, nunca eventual contradição com outros julgados ou com 

entendimento de parte atuante no processo. Apreciando detidamente os 

autos, concluo que, na realidade, o recurso não aponta a existência de 

qualquer vício no julgado embargado, mas, sim, visam a reabrir a 

discussão acerca de argumento já analisado e decidido. Pretende 

rediscutir matérias já apreciadas e decididas, o que não se admite em 

sede de embargos declaratórios, consoante entendimento pacificado na 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 535 

DO CPC - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO. - Os embargos de declaração são 

cabíveis apenas no caso de restar configurado algum dos requisitos 

estipulados pelo art. 535 do CPC, entre os quais não está incluída a 

possibilidade de revisão da decisão tomada pela Turma Julgadora, quando 

não se vislumbra contradição, omissão ou obscuridade no acórdão. 

-Ainda que voltados ao prequestionamento, para fins de interposição de 

recurso especial ou extraordinário, devem os embargos observar os 

requisitos traçados no art. 535 do CPC. - Embargos rejeitados. (TJMG - 

Embargos de Declaração nº. 1.0701.12.019995-8/002 - Rel. Des. Eduardo 

Andrade - Pub. em 09/01/2014). PROCESSO CIVIL - EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS - PRETENSÃO DE REVALORAR A PROVA E REVISAR O 

POSICIONAMENTO ADOTADO PELO COLEGIADO - VÍCIO DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADO - REJEIÇÃO. - 

Se o embargante considera equivocado o posicionamento adotado pelo 

Colegiado - por entender não ter havido dolo, dano ao erário, 

enriquecimento ilícito e/ou escusa outra -, deverá se valer da via 

adequada para reforma do julgado, pois ausente vício de contradição, 

omissão ou obscuridade não há como acolher o recurso de embargos 

declaratór ios.  (TJMG - Embargos de Declaração nº . 

1.0016.11.013597-3/002 - Rel. Des. Alberto Vilas Boas - Pub. em 

09/01/2014). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS 

INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de 

declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, 

ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. (TJMG - Embargos de 

Declaração nº. 1.0000.12.107041-1/002 - Rel. Des. Vanessa Verdolim 

Hudson Andrade - Pub. em 12/12/2013). Por conseguinte, devem ser 

rejeitados os aclaratórios aviados, haja vista que "a atribuição de efeito 

infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível 

com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo 

julgamento do seu recurso." (EDcl no AgRg no REsp 1231549/SC - 3ª 

Turma do STJ - Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino - Pub. em 

22/04/2014) No caso dos autos, não há se falar em contradição, pois a 

decisão embargada não se contradiz em seus fundamentos e dispositivos. 

Reproduz-se, finalmente, quanto ao objeto restrito dos Embargos de 

Declaração, a advertência constante da festejada doutrina de Pontes de 

Miranda: "O que se pede é que declare o que ficou decidido, porque o 

meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede 

que se redecida, pede-se que se reexprima."("Comentários ao Código de 

Processo Civil", Tomo VII, Forense, 1975, pp. 399/400). Portanto, o fim 

colimado pela embargante afigura-se verdadeiro reexame da causa, e a 

alegação de existência de contradição e omissão, não se sustenta, não 

passando do campo da argumentação. Logo, não estão presentes os 

pressupostos específicos para o cabimento dos embargos de declaração 

- obscuridade, contradição ou omissão. Ex positis, por não vislumbrar 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os 

embargos de declaração interpostos no ID nº. 11435425. Mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. 2.0 - DO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Ante o pleito formulado pelos requerentes 

no ID nº. 11537876, determino a desconstituição da averbação 

premonitória sobre o imóvel inscrito na Matrícula nº. 3883, do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta/MT, observando os 

demais termos da decisão proferida no ID nº. 11206032. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis - MT, 01 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706079 Nr: 769-02.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN BERTUCHI, MARIA MEIATO BERTUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA BRITO, ESPOLIO DE 

ODILON AUGUSTO DE BRITO, HÉLIO ACÁCIO FIGUEIREDO, CARMELITA 

PEREIRA SOBRINHO, TEOFILO RODRIGUES, VÂNIA GISELI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO 

(ATUALIZADO) - OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:, 

REGINA DE OLIVEIRA BRITO - OAB:MT/2.316

 Numeração: 769-02.2012.811.003 - Código 706079 – Parte Requerente: 

Angelin Bertuchi e Maria Meiato Bertuchi - Parte Requerida: Iraci de Oliveiro 

Brito e Espólio de Odilon Augusto de Brito - INTIMAÇÃO À DRª REGINA DE 

OLIVEIRA BRITO – OAB-MT 2.316, representando o polo passivo, 

respectivamente, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento 

das custas processuais no valor de R$ 347,34 (trezentos e quarenta e 

sete reais e trinta e quatro centavos) e taxas judiciárias no valor R$ 

127,22 (cento e vinte e estre reais e vinte e dois centavos), sendo o 

débito com o FUNAJURIS no valor total de R$ 474,56 (custa e taxas: 

347,34+127,22 = 474,56) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806656 Nr: 16916-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIANGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K CONVENIENCIA COMERCIO LTDA ME, 

IRAZILDA MARIA DE MORAIS, FERNANDA MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305/SP, ANDRE LUIS DO PRADO - OAB:OAB/SP292974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA 

DE FL. 72, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708341 Nr: 3188-92.2012.811.0003

 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: MARCO ROGERIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Numeração: 3188-92.2012.811.0003 - Código 708341 – Parte Exequente: 

Marcos Rogerio de Souza – Parte Executada: Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat s/a - INTIMAÇÃO A DRª RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA, - OAB/MT – 8184-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$ 157,98 (cento e cinquenta e sete reais e 

noventa e oito centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no valor total 

de R$ 493,43 (custa e taxas: 335,45+157,98 = 493,98) 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 
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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 

no Provimento 12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748282 Nr: 6839-64.2014.811.0003

 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: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM CARMO DE OLIVEIRA - 

OAB:13862/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração: 6839-64.2014.811.003 - Código 748282 – Parte Requerente: 

Lindomar Freitas da Silva - Parte Requerida: Banco Bradesco S/A - 

INTIMAÇÃO AO DR. JOAQUIM CARMO DE OLIVEIRA – OAB-GO 13.862, 

representando o polo ativo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 840,97 (oitocentos e 

quarenta reais e noventa e sete centavos) e taxas judiciárias no valor R$ 

1.193,94 (um mil e cento e noventa e três reais e noventa e quatro 

centavos), sendo o débito com o FUNAJURIS no valor total de R$ 2.034,91 

(custa e taxas: 840,97 + 1.193,94 = 2.034,91) e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 113,95, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762500 Nr: 14713-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCEL BRASIL CORRETORA E 

AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS LUCAS - 

OAB:307887

 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.: 792125 Nr: 11155-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIA ALVES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDIMAR GARCIA FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 17.401A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração: 1155-86.2015.811.0003 - Código 792125 – Parte Requerente: 

Edneia Alves Matos – Parte Requerida: Banco Bv Financeira s/a - 

INTIMAÇÃO A DRª CLEIDIMAR GARCIA FERREIRA, - OAB/GO – 33628, 

representando o polo ativo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas no valor de R$ 376,35 (Trezentos e setenta e seis 

reais e trinta e cinco centavos) e taxas no valor R$ 198,78 (cento e 

noventa e oito reais e setenta e oito centavos), sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor total de R$ 575,13 (custa e taxas: 376,35+198,78 = 

575,13) e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 113,95, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425596 Nr: 7760-96.2009.811.0003

 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: CARLITO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN ARAUJO FALCAO, JOSE FALCAO DA 

SILVEIRA, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATI - OAB:16943-A/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE O PAGAMENTO DE FL. 891/896.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720674 Nr: 1722-29.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAL DA SILVA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração: 1722-29.2013.811.003 - Código 720674 – Parte Requerente: 

Vital da Silva Paiva - Parte Requerida: Itau Unibanco S/A - INTIMAÇÃO AO 

DR. FABIANIE MARTINS MATTOS – OAB-MT 8920-B, representando o polo 

ativo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco reis e 

quarenta e cinco centavos) e taxas judiciárias no valor R$ 288,00 

(duzentos e oitenta e oito reais), sendo o débito com o FUNAJURIS no 

valor total de R$ 623,45 (custa e taxas: 335,45 + 288,00 = 623,45) 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727202 Nr: 8086-17.2013.811.0003

 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: WEVERTON RIAN OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração: 8086-17.2013.811.003 - Código 727202 – Parte Requerente: 

Weverton Rian Oliveira dos Santos - Parte Requerida: Companhia Excelsior 
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de Seguros - INTIMAÇÃO AO DR. RENATO OCAMPOS CARDOSO – 

OAB-MT, representando o polo ativo, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 404,28 

(quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos) e taxas judiciárias no 

valor R$ 171,23 (cento e setenta e um reais e vinte e três centavos), 

sendo o débito com o FUNAJURIS no valor total de R$ 575,51 (custa e 

taxas: 404,28 + 171,23 = 575,51) e, com o Cartório Distribuidor no valor de 

R$ 113,95, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731957 Nr: 12243-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO HIPÓLITO GARAY DA SILVA, MARISTELA 

IWAMOTO GARAY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO VALMOR LAZZAROTTO, FATIMA 

TEREZINHA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D AMICO MADI - 

OAB:OAB/MT14322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração: 12243-33.2013.811.003 - Código 731957 – Parte Requerente: 

Adão Hipólito Garay da Silva e Maristela Iwamoto Garay da Silva - Parte 

Requerida: Ângelo Valmor Lazzarotto e Fátima Terezinha Lazzarotto - 

INTIMAÇÃO AO DR. FERNANDO D’AMICO MADI – OAB-MT 14.322, 

representando o polo ativo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 3.204,34 (três mil, 

duzentos e quatro e trinta e quatro centavos) e taxas judiciárias no valor 

R$ 3.711,96 (três mil, setecentos e onze reais e noventa e seis centavos), 

sendo o débito com o FUNAJURIS no valor total de R$ 6.916,30 (custa e 

taxas: 3.204,34 + 3.711,96 = 6.916,30) e, com o Cartório Distribuidor no 

valor de R$ 113,95, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748876 Nr: 7173-98.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO SOARES MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAHER & CIA LTDA, GENERAL MOTORS DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração: 7173-98.2014.811.003 - Código 748876 – Parte Requerente: 

Edivaldo Soares Marcolino - Parte Requerida: Zaher & Cia Ltda e General 

Motors do Brasil Ltda - INTIMAÇÃO AO DR. CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR – OAB-MT 15.871, representando o polo ativo, para no prazo de 

05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas processuais no valor de 

R$ 550,49 (quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos) e 

taxas judiciárias no valor R$ 656,32 (seiscentos e cinquenta e seis reais e 

trinta e dois centavos), sendo o débito com o FUNAJURIS no valor total de 

R$ 1.206,81 (custa e taxas: 550,49 + 656,32 = 1.206,81) e, com o Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 118,05, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 767007 Nr: 898-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA, 

LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO MARTINS SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DE MELO - 

OAB:8.604/MT

 Numeração: 989-02.2015.811.0003 - Código 767007 – Parte Embargante: 

Amancio de Carvalho Construções Ltda e Larissa Amancio de Carvalho 

Dallegrave – Parte Embargada: José Antonio Martins Sanches - 

INTIMAÇÃO A DRª ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO, - OAB/MT – 

8.995 representando o polo ativo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

o pagamento das custas no valor de R$ 1.485,32 (Um mil quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos) e, com o Cartório Distribuidor 

no valor de R$ 113,95, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 768627 Nr: 1545-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICAN MOTOS LTDA, ONIVALDO GOMES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 Numeração: 1545-94.2015.811.003 - Código 768627 – Parte 

Requerente/Embargante: American Motos Ltda e Onivaldo Gomes de 

Souza – Parte Requerida/Embargada: Itau Unibanco S/A - INTIMAÇÃO AO 

DR. SAMIR BADRA DIB – OAB-MT 5205, representando o polo ativo, para 

no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas processuais 

no valor de R$ 1.689,74 (um mil e seiscentos e oitenta e nove rais e 

sessenta e quatro centavos) e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 

113,95, 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 Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801195 Nr: 14837-49.2015.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MILHOMEM DOS SANTOS, 

ORAIDES NUNES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 436907 Nr: 5575-51.2010.811.0003

 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: ADEVAIR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. 

DE ASSOC. OURO VERDE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 Numeração: 5575-51.2010.811.003 - Código 436907 – Parte Requerente: 

Adevair Ferreira de Sousa - Parte Requerida: Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão ee Associados de Ouro Verde de Mato Grosso - 

INTIMAÇÃO AO DR. ADELAR COMIRAN – OAB-MT 8527, representando o 

polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 337,56 (trezentos e trinta e sete reais 

e cinquenta e seis 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$ 464,78 (custa e taxas: 337,56 + 127,22 = 

464,78) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449676 Nr: 4856-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DANILO LOPES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO (FL. 178), NO PRAZO LEGAL, BEM 

COMO, 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.: 731263 Nr: 11703-82.2013.811.0003

 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: ELIZABELA GOMES RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LIVRE ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA, JONAS VEICULOS LTDA, JONAS ALBRECHT DOPKE, JOÃO PAULO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT, FABIANO PENALVA VERDOLIN - OAB:11066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILAN GOLBERG - OAB:OAB/RJ 

100.643

 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.: 765531 Nr: 84-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE JESUS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777643 Nr: 5317-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARINO SILVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO VASCONCELOS 

LAVIGNE - OAB:115265

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DECISÃO DE FL. 83/83-Vº, BEM COMO DA 

PARTE EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, NO VALOR DE R$ 

21.392,59, 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, I E 523, §1º, DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815872 Nr: 1502-26.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA COSTA FERNANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:17941

 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 Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 837150 Nr: 7724-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCONTINENTAL DE CAFÉ S/A/

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 Nomeio perito do Juízo, independentemente de compromisso, o 

Engenheiro Florestal MARCUS VINICIUS SILVA MANCUSO - CREA/MT nº 

025751, com endereço na Av. Sátiro Castilho, nº 3012, Bairro Santa Cruz, 

em Rondonópolis/MT - Telefones (66) 99984-9337 - 3421-4745. Intime-o 

para apresentação de proposta de honorários, os quais serão suportados 

pela ré. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e/ou 

formulação de quesitos, no prazo de cinco dias, querendo. A audiência de 

instrução será designada oportunamente, após a realização dos trabalhos 

técnicos, acaso necessária.Por fim, acolho a parte final da cota ministerial 

constante à fls. 320 e determino a expedição de ofício à SEMMA, para que 

informe nos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, se houve o cumprimento 

do item 3.0, “a, b e c”, fls. 320. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712733 Nr: 7813-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

MORAES DE SOUZA (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

7813-72.2012.811.0003, Protocolo 712733, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858902 Nr: 2822-77.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

MORAES DE SOUZA (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

2822-77.2017.811.0003, Protocolo 858902, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726644 Nr: 7568-27.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RICARDO 

FILIPAK, para devolução dos autos nº 7568-27.2013.811.0003, Protocolo 

726644, 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.: 353948 Nr: 8974-64.2005.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SACHET & FAGUNDES S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALERA CENTRAIS ELETRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO S. GRACIOSA - 

OAB:SC/13.079, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Face ao exposto, homologo as contas apuradas por meio do laudo pericial 

à fls. 872/928, com re-ratificações à fls. 1370/1390 e 1461/1499, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Fixo o valor devido a título de 

honorários de gerenciamento de obra, devidos pela ré a autora, em R$ 

601.770,15 (seiscentos e um mil, setecentos e setenta reais e quinze 

centavos). O quantum debeatour será apurado por simples cálculo do 

contador, adotando-se como parâmetro a fundamentação acima. Condeno 

a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias..P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 11 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JURACI SIMPLICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000283-87.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para o cancelamento de 

quatro parcelas no valor de R$ 91,75 (noventa e um reais e setenta e 

cinco centavos) cada, referente ao parcelamento no importe de R$ 757,50 

(setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), bem com se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na sua 

Unidade Consumidora. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 

300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando a documentação carreada nos autos, observa-se na 

“Carta ao Cliente” encaminhada pela requerida a autora, datada de 

23.08.2017, que houve a apuração de anormalidade na energia elétrica da 

Unidade Consumidora em litígio, qual seja, “medidor”, tendo sido apurado o 

valor do faturamento correto correspondente a 03 (três) meses, 

danificado/destruído compreendido entre o período de 04/2017 a 06/2017, 

na quantia de R$ 550,49 (quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove 

centavos), Id. 11390148, demonstrando a probabilidade do direito da 

autora. Entretanto, vê-se que fora firmado contrato entre as partes para 

parcelamento de faturas anteriores (faturas anteriores parceladas, 

conforme contrato firmado), o que justifica, em tese, a inserção da 

cobrança, não havendo como deferir o pleito antecipatório almejado. 

Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela 

vindicada, havendo a necessidade de impulsionar para estabelecer o 

contraditório. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários a tutela de urgência, indefiro o pedido. No que tange à 
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audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 01 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (EXECUTADO)

GILDOMAR BUDKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000035-24.2018.8.11.0003. Vistos etc. O credor 

além dos pedidos atinentes ao feito executivo, pugna pela concessão do 

arresto com remoção dos produtos em penhor, supostamente depositados 

no Armazém da Agrícola Alvorada, em Paranatinga/MT, conforme descrito 

na exordial. Ocorre que se trata de pedido genérico sem qualquer 

comprovação de que a devedora esteja ocultando ou dilapidando seu 

patrimônio, além do que, não há qualquer comprovação de que os bens 

que se pretende arrestar sejam de propriedade dos executados. Ressalto 

que o próprio procedimento da ação executiva prevê que, após a citação, 

o executado deverá entregar a coisa individualizada. Ademais, no 

presente feito não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo 

credor, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, o que inviabiliza o deferimento do pleito. 

Veja o entendimento jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO REGIMENTAL 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO LIMINAR DE 

ARRESTO Indeferimento do pedido liminar - Ausência do periculum in mora 

Requerimento cautelar formulado antes mesmo da citação das executadas 

Pendências financeiras em nome da empresa e existência de ações 

judiciais ajuizadas contra as executadas não constituem periculum in mora 

autorizador do arresto cautelar O agravante não demonstrou qualquer das 

situações previstas no art. 813 do CPC, não havendo indicativo de 

dilapidação ou desvio de patrimônio, a justificar a concessão do arresto 

cautelar RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AGR: 22280113620148260000 

SP 2228011-36.2014.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de 

Julgamento: 25/03/2015, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/03/2015)” “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM 

PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO Indeferimento do pedido liminar - Ausência 

do periculum in mora Requerimento cautelar formulado antes mesmo da 

citação dos executados A recuperação judicial da empresa e a existência 

de ações judiciais ajuizadas contra os executados não se constitui em 

periculum in mora autorizador do arresto cautelar O agravante não 

demonstrou a existência de qualquer das situações previstas no art. 813 

do CPC, não havendo indicativo de dilapidação ou desvio de patrimônio, a 

justificar a concessão do arresto cautelar - RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - AI: 20696918220148260000 SP 2069691-82.2014.8.26.0000, 

Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 28/05/2014, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2014)” Posto Isso, indefiro o 

pedido liminar de arresto cautelar. Cite o executado para pagamento do 

débito, no prazo de 03 (três) dias. Fixo os honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. No caso de 

pagamento integral da dívida, os honorários serão reduzidos pela metade. 

Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser elevados ao 

importe de 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à 

execução ou ao final da execução levando em consideração o trabalho 

realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). Não 

formalizado o pagamento do débito e não havendo nomeação de bens no 

prazo de 03 (três) dias, proceda a penhora e avaliação de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios. Se o devedor não for 

encontrado no momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 

10 (dez) dias seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de 

ocultação, deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). Caso 

o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. 

Rondonópolis-MT, 01 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000510-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIR JOSE MANHANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000510-77.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para compelir a requerida em 

disponibilizar uma linha telefônica, que lhe fora negada no ato da 

contratação, bem como que exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes em relação ao débito descrito na inicial, sob o argumento de 

que nunca o contratou. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Em análise dos documentos carreados nos autos, 

observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 
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uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda 

estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. Destarte, a 

parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. Por fim, têm-se a necessidade de 

impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque 

neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela 

provisória, indefiro a medida pleiteada. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 01 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010080-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MHD RESTAURANTE E PUB LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT13053/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000407-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES TEIXEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO TEIXEIRA OAB - MS5839-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009006-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VMS SOLUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS OAB - PR49505 (ADVOGADO)

RAFAELA CABRAL FERRONATO OAB - PR86930 (ADVOGADO)

ARLEI VITORIO ROGENSKI OAB - PR37645 (ADVOGADO)

MONICA HELENA RUARO TONELLI OAB - PR41627 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005634-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA LEME AMADEU OAB - SP333821 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

 

Intimação da Administradora Judicial para se manifestar nos autos em 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005153-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL AMARAL CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida/embargada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006027-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR GABRIEL AZEVEDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à 

parte autora. Recebo a inicial, no rito ordinário, haja vista atender os 

requisitos legais. Cite-se o requerido, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010332-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ATILA DE FREITAS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: FELIPE ATILA DE FREITAS SANTOS RÉU: 

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Vistos e Examinados. 

Cuida-se de petição inicial de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Requer, em sede de tutela antecipada, que 

seja declarada a rescisão do contrato e seja a Ré compelida a não efetuar 

qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do Autor, bem 

como que impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer restrições em 

nome da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena 

de fixação de astreintes 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), razão pela qual a 

recebo. 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. Assim, analisando os autos, 

verifico a inexistência de elementos suficientes capazes de convencer-me 

acerca da verossimilhança das alegações do Autor, bem como da 

necessidade de possibilitar o contraditório à ré quanto o possível 

descumprimento do contrato. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC. NECESSIDADE DE 

OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

Para a concessão da tutela antecipada, necessário que se façam 

presentes os requisitos insculpidos no art. 273 do Código de Processo 

Civil, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado (caput) e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I), que 

não restaram demonstrados. Necessidade de submeter a pretensão ao 

crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e 

formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. 

Manutenção da decisão agravada. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT , DO CPC.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70064707557, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 11/05/2015). 

(TJ-RS - AI: 70064707557 RS , Relator: Liege Puricelli Pires, Data de 

Julgamento: 11/05/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/05/2015). Com estas considerações, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela formulado pela Autora salientando que o 

pedido poderá ser revisto a qualquer tempo, se juntados novos 

documentos ao feito. Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o 

dia 13/04/2018, às 08hrs. A audiência será realizada na Sala de Audiência 

da 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000418-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000418-02.2018.8.11.0003 AUTOR: VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS 

RÉU: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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 
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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 18 de Abril de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

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: 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)

 

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: 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. 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 6/1429308-0, 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$6.023,75, com vencimento em 29/12/2017 DECIDO. Tendo a parte autora 

carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$6.023,75referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$6.023,75, 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$6.023,75cobrado na fatura com 

vencimento em 29/12/2017. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, para a cobrança do 

consumo regular faturado no mês, sem a inserção dos valores 

questionados através da presente ação (consumo de kwh recuperado e 

custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 23 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009927-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 265 de 480



ISABEL CRISTINA SILVA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (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 : 

1009927-88.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ISABEL CRISTINA SILVA 

MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados. Considerando que a autora carreou 

ao feito a fatura que demonstra que a ré está efetuando a cobrança de 

fatura extra e eventual (referente a consumo recuperado e custo de 

inspeção), impõe-se o deferimento da antecipação de tutela solicitada, na 

medida em que a probabilidade do direito alegado pela parte autora, restou 

evidenciado com a juntada do documento supra citado e o questionamento 

de tal débito. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 

unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 

4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 

energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$10.643,09, 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$10.643,09 cobrado na fatura com vencimento em 29/12/2017. 

Arbitro, para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa 

diária no valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a 

emitir outra fatura, para a cobrança do consumo regular faturado no mês, 

sem a inserção dos valores questionados através da presente ação 

(consumo de kwh recuperado e custo administrativo de inspeção). 

Prossiga-se no cumprimento da decisão proferida no Id. 11412116. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000610-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RUEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/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 : 

1000610-32.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ANA CLAUDIA RUEDA DA 

SILVA 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 

6/139721-5, e que recebeu uma fatura eventual com a cobrança de 

valores referentes a supostas diferenças de consumo que não são 

devidas. Embora não tenha formulado requerimento específico de 

concessão de tutela antecipada no item DOS PEDIDOS, vê-se do corpo da 

exordial que a autora pretende a obtenção de tutela de urgência para o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Deixo, pois, de 

determinar a emenda da exordial (a fim de não privilegiar o formalismo 

exagerado) e passo a apreciação da possibilidade do deferimento de 

tutela antecipada. 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$5.584,55 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 
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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$5.584,55, 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$5.584,55 cobrado na fatura com 

vencimento em 29/12/2017. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, para a cobrança do 

consumo regular faturado no mês, sem a inserção dos valores 

questionados através da presente ação (consumo de kwh recuperado e 

custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 23 de Abril de 2018, às 08:30 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se 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: 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)

 

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 
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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 

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: 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)

 

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 

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 – 
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742134 Nr: 3446-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEANIC AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal, requerer o que 

é de direito, tendo em vista a pesquisa negativa INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444866 Nr: 49-69.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC JUNIOR, VANDERCIL CARNEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal, requerer o que 

é de direito, tendo em vista a pesquisa negativa INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718303 Nr: 13762-77.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MALVEZZI LTDA, MAURICIO 

MALVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 831007 Nr: 6094-16.2016.811.0003

 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: BRASAGRO FERTILIZANTES MINERAIS LTDA, 

PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S/A, REINALDO CAMARGO 

DO NASCIMENTO, BANCO BRADESCO S/A, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, 

HENRIQUES, VERÍSSIMO & MOREIRA ADVOGADOS, Azevedo Sette 

Advogados, CEMIG Distribuição S/A, Sotrec S/A, Simplex Equipamentos 

Ltda, Belvitur Viagens Ltda, Liberty Metals & Mining Holdings Llc, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, TOTVS S/A, 

SND Distribuição de Produtos de Informática S/A, Brasil-Distressed 

Consultora Empresarial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues - 

OAB:100.057/SP,  André Marques Ferreira Pedrosa - 

OAB:86.359/MG, Bruno Muniz Leitão - OAB:65.140/MG, CAIO 

CAMPELLO DE MENEZES - OAB:OAB/SP 174.393, Daniel Augusto de 

Morais Urbano - OAB:71.886/MG, Fernando Pieri Leonardo - 

OAB:68.432/MG, GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - 

OAB:OAB/SP 299.392, IVAN MERCEDO DE ANDRADE MOREIRA - 

OAB:59382/MG, Ivanise Detomi do Nascimento Muniz - 

OAB:133.169/MG, JANAINA MANHANI DE CARVALHO - OAB:18381/O, 

João Capanema Barbosa Filho - OAB:56.270/MG, LEONARDO 

FARINHA GOULART - OAB:110.851/MG, Letícia Bressan - 

OAB:126.253/SP, Luis Ricardo Miraglia - OAB:70.574/MG, Marcela 

Fonseca Tavares - OAB:70.068/MG, Marina Corrêa Drumond - 

OAB:109.740/MG, PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - 

OAB:70.429-MG, PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - OAB:OAB/MG 

70429, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, 

Ricardo Guimarães Moreira - OAB:82.238/MG, Thiago A. Henriques 

- OAB:128.314/MG, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP 

257.198, Willian Batista Nésio - OAB:70.580/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial, Dr. Reinaldo Camargo do 

Nascimento para, tomar ciência dos fatos noticiados pelo Ministério Público 

em fl. 2267/2275, manifestando-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 880064 Nr: 10320-30.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.
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 Nos termos do art. 10 da Lei 11.101/05, recebo a presente habilitação de 

crédito como retardatária, como impugnação.

Consigno que os titulares de créditos retardatários, excetuados os 

titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a 

voto nas deliberações da assembleia geral de credores.

 Tendo em vista que o quadro de credores ainda não foi homologado, a 

presente habilitação de crédito retardatária deverá ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05.

 Diante do exposto, recebo a habilitação, determinando que a mesma 

prossiga nos moldes do procedimento da impugnação de crédito 

retardatária.

 Proceda-se a intimação da recuperanda, para que se manifeste no prazo 

legal.

 Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao Administrador 

Judicial, para que também manifeste-se no prazo legal.

 Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de crédito, o 

administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, devendo 

juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o crédito, 

contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo F.C.Salles. 

Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, São Paulo: 

Saraiva, 2005).

Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886417 Nr: 360-16.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MESQUITA SENA BISPO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por 

estarem preenchidos os requisitos legais.

 Apense-se aos autos a que se referem.

 Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos.

 Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, 

também devendo ser observado o prazo legal.

 Em seguida, tornem-me conclusos.

 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.: 331105 Nr: 2449-03.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO COELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CARLOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703960 Nr: 11937-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:10.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711092 Nr: 6086-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USADAO COMERCIO MOTOS LTDA ME, 

GILBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718521 Nr: 13986-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A, MARCO ANDRE HONDA FLORES, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA - ME, ALECIO 

DE MORAIS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720806 Nr: 1847-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A S PEREIRA INFORMATICA ME, JULIANO 

COPETTI KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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 autora, para acompanhar o cumprimento 

do mandado, expedido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849797 Nr: 11348-67.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:MT 6848, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

Considerando que é dever do autor instruir o feito com os documentos 

elencados no art. 9º da Lei 11.101/05, determino a sua intimação para que, 

no prazo de 10 dias, traga aos autos o documento solicitado pelo 

Administrador Judicial às fls. 36.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 870559 Nr: 6766-87.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEVERINO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:OAB/MT 12.998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 Vistos e examinados.

Dê-se vistas dos autos ao Administrador Judicial, como requerido às fls. 

62.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317502 Nr: 14012-67.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, Nícolas Cutlac - OAB:OAB/SP82.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Face o teor da certidão de fls. 45, determino o arquivamento destes autos, 

com as baixas necessárias.

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.: 383083 Nr: 11234-80.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTO RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE REZENDE - 

OAB:PR/31.064, ALINE REGINA DAS NEVES - OAB:PR/55322, CAIO 

MARCELO REBOUÇAS DE BIASI - OAB:PR/22.370, JULIO ANTONIO 
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BARBETA - OAB:38.744, TATIANA YOKOZAWA RUMIATO - 

OAB:PR/29554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24540/PR

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 424483 Nr: 6620-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ASTURIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436380 Nr: 5048-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MASTRANGELO 

TOMAZETI - OAB:204263/SP, PAULO LOPES DA SILVA - 

OAB:127050/SP, VALMIR DA SILVA PINTO - OAB:92650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449027 Nr: 4207-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, 

NADIA CHABAN RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAILA CHABAN - 

OAB:MT/9296

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701709 Nr: 9687-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PAULO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT8530A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732165 Nr: 12431-26.2013.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA- ME, 

ROSANE CARLESSO MARTINS, JAIR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732248 Nr: 12503-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO CALVIS SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente a fim de dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760528 Nr: 15491-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MARCELO DA SILVA 

LIMA, EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO CENTER 3 PODERES PEÇAS P/ 

VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR PACHECO E SOUZA DA 

SILVA - OAB:15007-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4112, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT, 

MAYARA DOS SANTOS TAVARES - OAB:21028/MT

 Vistos e examinados.

Face o teor da certidão de fls. 87, dê-se nova vista dos autos ao 

Administrador Judicial, como requerido às fls. 82.

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.: 770272 Nr: 2283-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARVALHO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, a fim de declarar rescindido o contrato e 

consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem nas mãos da 

parte autora, conforme determinação do §1º do artigo 3º do Decreto Lei nº 

911/69. Comunique-se ao DETRAN/MT.Após a venda do bem, deve ser 

descontado o que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, 

havendo saldo remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao 

requerido.Com fulcro no artigo 487, inciso I, do código de processo 

Civil/2015, decreto a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor dado à causa, devidamente atualizado até o efetivo pagamento.Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824107 Nr: 4296-20.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL CRISTIANO GRAEBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222-MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42.855

 Vistos e examinados.

 Face a nítida presença de interesse público no processo principal, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da presente impugnação.

 Após a manifestação ministerial, tornem conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 870611 Nr: 6782-41.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PAULO BITENCOURT IANHES, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 Vistos e examinados.

Defiro ao requerente o prazo suplementar de 20 dias para a apresentação 

dos documentos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 877310 Nr: 9262-89.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO FREITAS SANTOS BARRETO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JOSE ANTONIO ROMANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

 Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por 

estarem preenchidos os requisitos legais.

 Apense-se aos autos a que se referem.

 Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos.

 Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, 

também devendo ser observado o prazo legal.

 Em seguida, tornem-me 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.: 877772 Nr: 9489-79.2017.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A GARCIA ALIMENTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 Vistos e examinados.

 Nos termos do art. 10 da Lei 11.101/05, recebo a presente habilitação de 

crédito como retardatária, como impugnação.

Consigno que os titulares de créditos retardatários, excetuados os 

titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a 

voto nas deliberações da assembleia geral de credores.

 Tendo em vista que o quadro de credores ainda não foi homologado, a 

presente habilitação de crédito retardatária deverá ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05.

 Diante do exposto, recebo a habilitação, determinando que a mesma 

prossiga nos moldes do procedimento da impugnação de crédito 

retardatária.

 Proceda-se a intimação da recuperanda, para que se manifeste no prazo 

legal.

 Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao Administrador 

Judicial, para que também manifeste-se no prazo legal.

 Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de crédito, o 

administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, devendo 

juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o crédito, 

contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo F.C.Salles. 

Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, São Paulo: 

Saraiva, 2005).

Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 879726 Nr: 10166-12.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por 

estarem preenchidos os requisitos legais.

 Apense-se aos autos a que se referem.

 Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos.

 Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, 

também devendo ser observado o prazo legal.

 Em seguida, tornem-me 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.: 884317 Nr: 11579-60.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 A presente impugnação de crédito é intempestiva, conforme certificado 

nos autos.

 Porém a doutrina e jurisprudência entendem que tal fato não impede a 

apreciação da impugnação.

 Fábio Ulhoa Coelho, em comentário ao art. 10 da NLF, leciona:

 “Por medida de isonomia, deve-se aplicar o disposto no artigo aqui 

comentado também para o caso de divergência. Em outros termos, não se 

pode rejeitar a divergência retardatária, porque isso significaria tratar de 

forma discriminatória o credor que foi incorretamente mencionado na 

relação e o omitido. Se admitida a declaração retardatária em favor desse 

último, não cabe negar-se a apresentação da divergência extemporânea 

em favor do, primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A 

interpretação do art. 10 da LF conforme a Constituição impõe, a partir do 

princípio constitucional da igualdade, a conclusão pela admissão da 

divergência retardatária”. (COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários á nova lei 

de falências e recuperação de empresas . São Paulo: Saraiva, 2007.)

Diante do exposto, recebo a impugnação, determinando que a mesma 

prossiga nos moldes do procedimento da habilitação de crédito 

retardatária.

 Proceda-se a intimação da recuperanda, para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao Administrador 

Judicial, para que também manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de crédito, o 

administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, devendo 

juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o crédito, 

contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo F.C.Salles. 

Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, São Paulo: 

Saraiva, 2005).

Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão.

 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.: 818986 Nr: 2560-64.2016.811.0003

 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: MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA DUQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal se 

manifestar sobre o decurso do prazo de citação sem manifestação do 

requerido.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 883069 Nr: 11273-91.2017.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Por ser tempestiva, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, que 

deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei 

no 11.101/2005.

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos.

 Após, dê-se vistas ao administrador judicial, para sua manifestação, em 

15 dias.

 Em seguida, face a nítida presença de interesse público no processo 

principal, dê-se vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da presente impugnação.

 Após a manifestação ministerial, tornem conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 67592 Nr: 2879-62.1998.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAKA COMERCIO DE DERIVADOS DE 

COMBUSTIVE, RIOUZO OKADA, IRENE MITIKO KITAYAMA OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:MT/3.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701180 Nr: 9158-10.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR FAVRETTO, VALMOR FAVRETTO, 

APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:20366, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - OAB:15606/0-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419320 Nr: 1647-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO LEDES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADIENTE ELETRONICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749879 Nr: 7696-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732841 Nr: 12955-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA, FLAVIO 

HUMBERTO REZENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE, 

PAULO DE ANDRADE REZENDE NETO, ANA FLAVIA MIRANDA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, CARLOS EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA - OAB:29.118-A

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de medida CAUTELAR DE ARRESTO.

 A inicial foi recebida às fls. 337/338.

 Em seguida as partes entabularam acordo, que foi homologado às fls. 

367, tendo posteriormente o requerente postulado o cumprimento de 

sentença, requerendo o levantamento da caução ofertada (matrícula 

87.678).

 O pedido de levantamento da caução foi autorizado, conforme decisão de 

fls. 378.

 Auto de Arresto (fls. 35).

 A requerente pleiteou a conversão da obrigação de entrega de coisa 

incerta para obrigação de pagar quantia certa, sendo deferido o pedido, 

conforme despacho de fls. 423.

 Às fls. 424/427, aportou petição da terceira interessada RIBER-KWS 

SEMENTES S.A, alegando que em 18 de outubro de 2013, foi firmada entre 

ela e a OHI INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA-ME (DEVEDORA), escritura 

pública de dação em pagamento de parte de dívida, prenotado no 

protocolo n. 1-F sob o número 111.488, Livro 2-EZ, na qual constou que o 

imóvel constante da matrícula n. 46.582, foi dado a si em pagamento e, em 

razão disso, este não pode sofrer qualquer restrição.

 A parte autora não se opôs ao pedido de fls. 424/439, reiterando o 

cumprimento das cartas precatórias para penhora e avaliação dos imóveis 

arrestados, conforme fls. 444.

 Auto de penhora e avaliação (fls. 479/488).

 A parte executada foi intimada da penhora e avaliação, entretanto, não se 
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manifestou conforme certidão de fls. 519, oportunidade na qual o laudo de 

avaliação foi homologado (fls. 520).

Foi juntada petição da terceira interessada SUPERFERTIL FERTILIZANTES 

LTDA, na qualidade de terceira interessada, objetivando, em síntese, o 

indeferimento do pedido de adjudicação requerido pela autora.

 É o breve relato.

 Face o teor do artigo 9º do CPC, que dispõe que “não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, determino a 

intimação da parte autora para que, querendo, manifeste-se sobre o teor 

da petição de fls. 535/573, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 330533 Nr: 2034-20.2004.811.0003

 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: BRUNO GARISTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Intimação das parte autora para, em cinco dias, manifestar informando 

acerca do cumprimento ou não do acordo homologado nos autos, sendo 

seu silêncio interpretado de forma positiva ao cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427431 Nr: 9601-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:OAB/MT5925

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419979 Nr: 2232-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIELENE TOLENTINO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINERGIA INTERNET E JOGOS LTDA ME, 

RICARDO ANTONIO CARVALHO BARROS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427455 Nr: 9620-35.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ANTONIA PEREIRA LEITE, ELIANE AVELINO DOS 

SANTOS, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU MODAS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708951 Nr: 3844-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DARLIANO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4062

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 345824 Nr: 1271-82.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO ROMANO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO SIQUEIRA 

CARDINAL - OAB:7830/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386098 Nr: 14161-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE DOURADOS DE OLIVEIRA ME, NEIDE 

DOURADOS DE OLIVEIRA, MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA, NICEOMAR 

LOURENCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 
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OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 402285 Nr: 15815-07.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVELINO LEISMANN, SADI LEISMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 422287 Nr: 4536-53.2009.811.0003

 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: MARISTELA HEINEN GEHELEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA HEINEN GEHELEN - 

OAB:18493-B/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450757 Nr: 5937-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES DA SILVA E SOUZA PERES LTDA ME, 

JONAS ALVES DA SILVA, SILVANA CASSIA SOUZA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720246 Nr: 1291-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADSTON LUIZ ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (PAVIMAT 

CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA DA SILVA GONÇALVES 

- OAB:15529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732841 Nr: 12955-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA, FLAVIO 

HUMBERTO REZENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE, 

PAULO DE ANDRADE REZENDE NETO, ANA FLAVIA MIRANDA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, CARLOS EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA - OAB:29.118-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ALEXANDRE LIMA ROSSONI, OAB/MT 18.581, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 18/01/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 870563 Nr: 6767-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME RICARDO DE OLIVEIRA RAMOS CLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 Vistos e examinados.

Dê-se nova vista dos autos ao Administrador Judicial, como requerido às 

fls. 106.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 830025 Nr: 5887-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FRANCOLINO DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Dê-se vistas dos autos ao Administrador Judicial, para ciência do teor da 

petição de fls. 108.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 319066 Nr: 6969-40.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO MANOEL FIGUEIREDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7.030 MT

 Vistos e examinados.

O processo foi extinto por acordo das partes (fls.353), que já transitou em 

julgado (fls.355).

Posteriormente, Eurico Manoel manifestou-se aos autos, requerendo a 

intimação da Novanis para entregar mais animais (fls.356) tendo a mesma 

apresentado as petições e documentos de fls.366/438.

Determino, pois, a intimação do Sr. Eurico Manoel para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos formulando os requerimentos cabíveis na atual 

fase processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432307 Nr: 971-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:10819/MT

 Vistos e examinados.

Intime-se os sócios falidos para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

prestem os esclarecimentos solicitados pela Administradora judical no item 

"a" de fls. 141 verso.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815323 Nr: 1334-24.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, FRANCISCO DE TOLEDO IGLESIAS - OAB:183095/SP, 

GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP, JOAO DE 

SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, LILIAN DOS SANTOS - 

OAB:6431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Recebo os embargos de declaração e nego provimento aos mesmos, na 

medida em que os honoraríos de sucumbência foram fixados em 15% do 

valor da causa (fls. 322), que é de R$ 10.000,00(dez mil reais), como se 

vê de fls. 10.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816259 Nr: 1666-88.2016.811.0003

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATHAN FREITAS FERREIRA

 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: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Vistos e Examinados.

 Torno sem efeito o despacho de fls. 109.

 O requerido às fls. 106 alegou que a contadoria do Juízo não realizou os 

abatimentos corretos, no que concerne às parcelas números 13, 14, 23 e 

24, objeto da lide.

 Analisando a questão posta, verifico que tal assunto já foi analisado 

anteriormente e, consequentemente os alvarás já foram expedidos.

 Desse modo, indefiro o pedido de intimação do Banco, por entender 

desnecessário neste momento processual.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 320120 Nr: 7325-35.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MARIO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270

 Vistos e examinados.

Cientifique-se o executado do teor da petição de fls.561.

Após, intime-se o exequente para que, no prazo legal, manifeste-se sobre 

o prosseguimento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714944 Nr: 10194-53.2012.811.0003

 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): J P COMERCIO DE ARMARINHOS E 

VARIEDADES LTDA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Tendo em conta que a arrematação se deu para pagamento parcelado, 

intime-se as partes, através de seus advogados, para que, querendo, 

manifestem-se no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720984 Nr: 2013-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEITZKE & MONTALVÃO LTDA ME (NEITZKE & 

PIZZA LTDA - ME) C.A.S. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, NEIDIR CARLOS 

NEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.
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Defiro o pedido de fls.63, proceda-se a busca no sistema RENAJUD, 

acerca de bens passíveis de penhora em nome do executado.

Com a resposta, vistas 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.: 747374 Nr: 6383-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FARIAS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, MARIA 

HELENA NERES DOS SANTOS, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, 

WALKYRIA LEAO FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT (ATUALIZADO) - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de suspensão do processo (fls.136) pelo prazo de 90 

dias.

Decorrido, intime-se a autora para prosseguimento, no prazo legal, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762077 Nr: 14536-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDETE BORGES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS 

COMERCIAIS - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 Vistos e Examinados.

 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 164, intime-se a parte 

exequente para que forneça os dados necessários para apreciação do 

pedido de levantamento de valores, no prazo legal.

 Com a vinda da informação, conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812597 Nr: 353-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO SIQUIERI, CLODOALDO SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CAMILO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:7043/MT, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

 Vistos e examinados.

 HOMOLOGO o acordo de fls. 93/95, celebrado pelas partes, noticiado nos 

autos.

Tendo em conta a notícia de que o acordo homologado foi devidamente 

cumprido e, que a exequente requereu a extinção do feito, conforme 

petição de fls. 92, com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo de execução.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 848409 Nr: 10912-11.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARROCERIAS BOM RETIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT

 Vistos e examinados.

 BANCO DO BRASIL ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 

requerendo que conste da lista de credores do processo de recuperação 

judicial da impugnada que o seu crédito é de R$452.969,10, na classe dos 

quirografários.

 O feito teve seu regular processamento, e a administradora judicial 

apresentou novos cálculos, atualizando o crédito do impugnante até a data 

do pedido de recuperação judicial, afirmando que o valor do mesmo é de 

R$332.524,93 na classe quirografária.

 O Ministério Público concordou com os cálculos da administradora judicial.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Tendo em conta que a administradora judicial apresentou os cálculos do 

crédito do impugnante, onde procedeu a atualização dos valores nos 

exatos termos em que determina a Lei 11.101/2005 (artigo 9º, inciso II), 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação, 

determinando a retificação da lista de credores para que conste, como 

crédito do impugnante, o valor de R$332.524,93, na classe dos 

quirografários.

 Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 882848 Nr: 11224-50.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECÇÕES LOJAO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO AUGUSTO SILVA 

CLEMENTINO - OAB:36522, BERNARDO JOSE SILVA MASCARENHAS 

CLEMENTINO - OAB:64653, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, LUIZ FELIPE BARRINUEVO SANTOS - OAB:23193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

 Nos termos do art. 10 da Lei 11.101/05, recebo a presente habilitação de 

crédito como retardatária, como impugnação.

Consigno que os titulares de créditos retardatários, excetuados os 

titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a 

voto nas deliberações da assembleia geral de credores.

 Tendo em vista que o quadro de credores ainda não foi homologado, a 

presente habilitação de crédito retardatária deverá ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05.

 Diante do exposto, recebo a habilitação, determinando que a mesma 

prossiga nos moldes do procedimento da impugnação de crédito 

retardatária.

 Proceda-se a intimação da recuperanda, para que se manifeste no prazo 

legal.

 Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao Administrador 

Judicial, para que também manifeste-se no prazo legal.
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 Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de crédito, o 

administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, devendo 

juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o crédito, 

contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo F.C.Salles. 

Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, São Paulo: 

Saraiva, 2005).

Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 392078 Nr: 5625-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANI BENJAMIM MAINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUIS ALMEIDA - 

OAB:MT/7732 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls.239, celebrado pelas partes, noticiado nos 

autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 As partes desistem ao prazo recursal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406625 Nr: 2353-46.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568/B, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença (horários advocatícios decorrentes 

de sucumbência).

 Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

180.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

214 verso), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408055 Nr: 3740-96.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, GRADIENTE ELETRÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997/PR, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR

 Vistos e examinados.

Transitado em julgado a condenação, o requerido efetuou o depósito dos 

valores que entendia suficientes para a quitação da obrigação (fls. 265), 

no valor de R$3.838,93.

 A parte contrária, por sua vez, manifestou-se pelo levantamento dos 

valores depositados e prosseguimento do feito para a execução de 

valores remanescentes que entende fazer jus, alegando que o depósito 

efetuado foi insuficiente para a satisfação da obrigação (fls. 271).

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, vez que trata-se de 

quantia incontroversa, devendo ser observada a conta bancária indicada 

pelo solicitante, bem como, o instrumento de fls. 276.

 DEFIRO o pedido de prosseguimento do feito para cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Promovam-se as anotações e alterações necessárias.

 Intime-se o devedor, para cumprir com o pagamento do saldo 

remanescente indicado pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, tal 

como previsto no artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento no prazo assinalado, o valor remanescente 

será acrescido de multa de dez por cento e honorários advocatícios no 

mesmo percentual.

 Não sendo atendida a intimação para pagamento, determino que a Sra. 

Gestora certifique a inércia do executado nos autos e providencie a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, §3º do CPC).

 Havendo requerimento de penhora on line, tornem os autos conclusos 

para apreciação do pedido formulado.

 Intimado para realizar o pagamento dos valores remanescentes, poderá o 

devedor apresentar impugnação no prazo do artigo 525 do CPC.

 Apresentada tempestiva impugnação, impulsione-se o feito para que, 

querendo a parte contrária manifeste-se sobre a mesma no prazo legal.

 Após, conclusos.

 Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se o alvará.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438343 Nr: 7010-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA BOLDORI - 

OAB:13915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e Examinados.

 Sendo válida a cessão de crédito efetuada, DEFIRO a substituição 

requerida para que ITAPEVA VII MULTICARTEIRA passe a figurar no polo 

ativo desta ação.

Anote-se.

 Desta feita, manifeste-se a cessionária/autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736354 Nr: 15714-57.2013.811.0003

 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: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MOREIRA PIRES-CORREIAS- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a exequente para complementar a petição de fls.108, com a 

juntada dos cálculos atualizados, 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.: 741838 Nr: 3217-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON CAPPELLESSO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, JANAINA WEIS - OAB:OAB/SC29.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464

 Vistos e examinados.

Considerando a alegação de intempestividade contida na impugnação 

(fls.34), determino que seja certificado nos autos acerca da 

tempestividade dos presentes embargos.

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.: 743810 Nr: 4267-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intimação da parte requerida para, em 10 dias manifestar sobre os 

cálculos de fls. 201/202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 792144 Nr: 11164-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AYRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR GUIMARAES E GUIMARAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Sobre a alegação de fraude à execução, diga a parte executada, como já 

determinado às fls.124.

Caso a parte não possua advogado, certifique-se e tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795139 Nr: 12440-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Vistos e Examinados.

 Chamo o feito à ordem e revogo o despacho de determinou o 

arquivamento do feito.

 Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

90.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

88), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820091 Nr: 2977-17.2016.811.0003

 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: ROSILDA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - ME, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A, TABAJARA FRANCISCO PÓVOA NETO - 

OAB:OAB/GO 29224, TABAJARA PÓVOA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:1350

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 189/191, celebrado pelas partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824848 Nr: 4572-51.2016.811.0003

 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: ANDRE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE ARAÚJO RIBEIRO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 281 de 480



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DENIS MARTINAZZO 

- OAB:OAB/MS13350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12.104

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls.202, celebrado pelas partes, noticiado nos 

autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 As partes renunciaram ao prazo recursal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 850095 Nr: 11432-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, SILVANA 

SILVESTRE DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de fls. 

96/100. Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 875982 Nr: 8831-55.2017.811.0003

 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: MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO JOSE CHIAPINOTTO, ANSELMO JOSE 

CHIAPINOTTO, ALBERTO JOSE CHIAPINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Conforme se verifica do ofício de fls. 142, estes autos foram remetidos a 

esta vara para que tramitem em apenso ao feito de código 767942.

Assim, para melhor apreciação do pedido formulado às fls. 145/146 e com 

o fito de evitar decisões contraditórias, determino que se proceda ao 

apensamento dos autos e posteriormente sejam remetidos a nova 

conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878085 Nr: 9600-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER, LAYR MOTA DA SILVA, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTÔNIO DE ALMEIDA - 

OAB:7543-MT, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT, TELMA 

APARECIDA DE MELO SOEHN - OAB:15587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, IZALTINO SUZANO - OAB:6884-A/MT

 Vistos e examinados.

 Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por 

estarem preenchidos os requisitos legais.

 Apense-se aos autos a que se referem.

 Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos.

 Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, 

também devendo ser observado o prazo legal.

 Em seguida, tornem-me conclusos.

 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.: 882847 Nr: 11223-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS FARIA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, ODACIR MARTINS SANTEIRO - OAB:OABGO 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por 

estarem preenchidos os requisitos legais.

 Apense-se aos autos a que se referem.

 Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos.

 Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, 

também devendo ser observado o prazo legal.

 Em seguida, tornem-me conclusos.

 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.: 885296 Nr: 11947-69.2017.811.0003

 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: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUERREIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BET GONÇALVES - 

OAB:41565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou seu 

domínio, tendo o requerente satisfeito tal exigência mediante a juntada dos 

documentos que acompanham a exordial.Considerando suficientemente 

provado o domínio do embargante sobre o bem imóvel descrito na petição 

inicial, com fulcro no disposto no artigo 678 do CPC, determino a 

suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos 

presentes embargos, bem como a manutenção provisória da posse com o 

embargante. Ressalto que o deferimento da liminar é possível diante da 

demonstração, via prova documental, de que a transferência da 

propriedade do executado para o embargante ocorreu em data anterior à 

propositura da execução. Entretanto, por cautela e com o fito de evitar 

qualquer prejuízo ao exequente, hei por bem em condicionar o 

cumprimento da presente execução à formalização de caução idônea, 

aceitando o próprio imóvel como caução, uma vez que a propriedade do 

bem está registrada em nome do embargante. Tendo o embargado 

advogado constituído nos autos principais, a citação deverá ser feita 

através do procurador (art. 677, §3º do CPC), com a advertência de que o 

prazo para contestar os embargos é de 15 dias (art. 679). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 392671 Nr: 6239-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO OCAMPOS ARGUELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.621-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

 Ante o teor da manifestação de fls. 161, no que tange ao pleito de 

oficiamento, proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD.

 Com o resultado, dê-se ciência à exequente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao Detran em nome da 

parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403197 Nr: 16686-37.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELAMARY SOLA PUERTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CRISTINA LIMA 

INACIO MENEGAZZO - OAB:MT/ 8220

 Vistos e examinados.

 Ante o teor da manifestação de fls. 86, no que tange ao pleito de 

oficiamento, proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD.

 Com o resultado, dê-se ciência à exequente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Intime-se. Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710506 Nr: 5477-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, SILVANA 

SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 Vistos e Examinados.

 Defiro a expedição do termo de penhora e avaliação, observando-se o 

bem indicado às fls. 124.

 Intimem-se da penhora realizada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759399 Nr: 13008-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS, VERGILIO DE WITT, MESSIAS 

ANTONIO PEIXOTO, JOSE RUBENS SELICANI, DONALIA MORAES DE 

OLIVEIRA, ESPOLIO DE EDMUNDO TENUTA, ESPOLIO DE SIMPLICIO VIEIRA 

CELLOS, KAWKABA BADRA DIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:79.757/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Vistos e examinados.

O Banco do Brasil impugnou a proposta de honorários ofertada, alegando 

que os valores estão muito elevados.

 Intime-se o Sr. Perito, para que, diga sobre a possibilidade de redução dos 

honorários periciais.

 Após, vista dos autos ao executado, 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.: 885507 Nr: 12064-60.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ALVES FERREIRA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

 Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por 

estarem preenchidos os requisitos legais.

 Apense-se aos autos a que se referem.

 Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos.

 Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, 

também devendo ser observado o prazo legal.

 Em seguida, tornem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009800-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TERESINHA TOBIAS DAMIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009800-53.2017.8.11.0003 REQUERENTE: IRENE 

TERESINHA TOBIAS DAMIAN Advogado do(a) REQUERENTE: DALTRO 

EDSON DOS SANTOS DAMIAN - MT3615/B-B REQUERIDO: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) REQUERIDO: 

JEFERSON ALEX SALVIATO - SP0236655A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 
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Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000218-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO DO NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000218-92.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE FABIANO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. 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. 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte Ré para 

contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000557-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOURDES SILVA (AUTOR)

ULISSES ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DOS SANTOS (RÉU)

JOSE WALDEIR DOS SANTOS (RÉU)

FRANCISCO JOAQUIM RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

Consigno que a possibilidade da dispensa da realização da mediação 

neste momento processual encontra guarida no disposto no artigo 139, 

inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, 

podendo alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 

às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - 

Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada 

pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a 

previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas 

as garantias fundamentais do processo”. Por fim, assento que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos 

confinantes, nos termos do disposto no artigo 246, §3º do CPC. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto no inciso I do 

artigo 259 do CPC, nomeando-se desde já a Defensoria Pública caso haja 

decurso do prazo sem manifestação. Cientifique-se as Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000543-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTIANO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Face o teor da petição que noticia que o réu 

ofereceu pagamento de valores para o cumprimento da condenação, com 

fulcro no disposto no art. 526, §3º, do CPC, declaro satisfeita a obrigação 

e extinto o processo, vez que o autor não se opôs ao pagamento pelo réu, 

nem indicou montante que entendia ser devido. Após o cumprimento de 

todas as formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou 

liberações nos sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível - Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 418949 Nr: 1309-55.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de processo cível em trâmite neste Juizado Especial que se 

encontra na fase de cumprimento de sentença. Altere-se a classificação 

processual, bem como, proceda a autuação correta na forma da CNGC.

Intime-se o credor para atualização do débito, objeto do presente feito.

Se for o caso de divergência de valores, remeta-se o feito ao Contador 

Judicial para elaboração do cálculo.

Após tais providências, voltem-me conclusos para analise do pedido de 

impugnação ao cumprimento de sentença e ou exceção de 

pré-executividade.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 412701 Nr: 8616-94.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor, Dr. Marli Terezinha Mello de Oliveira, para 

atualizar o débito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 421202 Nr: 3472-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor, Dr. Katherine Nunes de Souza Crivellaro, 

do R. despacho proferido: Vistos em correição. Cuida-se de processo 

cível em trâmite neste Juizado Especial que se encontra na fase de 

cumprimento de sentença. Altere-se a classificação processual, bem 

como, proceda a autuação correta na forma da CNGC. Intime-se o credor 

para atualização do débito, objeto do presente feito.

 Se for o caso de divergência de valores, remeta-se o feito ao Contador 

Judicial para elaboração do cálculo. Após tais providências, voltem-me 

conclusos para analise do pedido de impugnação ao cumprimento de 

sentença e ou exceção de pré-executividade.

Às providências. Cumpra-se.

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.: 810558 Nr: 18065-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDADS, SAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT, LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:MT/10.896, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11190/MT, MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 Intimação do patrono da parte autora para manifestar sobre certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 145, em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 301912 Nr: 4509-80.2003.811.0003

 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: AMDDOM, SRDM, MMM, ZMDCM, SBMM, MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA - 

OAB:4575, MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO - OAB:5268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:OAB/MT9920

 Intimação dos patronos dos herdeiros Sandra Batista Morais Matsui, 

Selma Rodrigues de Morais Prado, Matheus Marques Moraes e Maílson 

Rodrigues de Morais, 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.: 729930 Nr: 10549-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AMORIM ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Milta de Souza Barros 

Melo - OAB:15898/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5961/MT

 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.: 752433 Nr: 9000-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSH, MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SLOMPO DE 

ALMEIDA(ATUALIZADO) - OAB:18463/0, LIZANDRA FERNANDES 

BATISTA - OAB:18458/MT

 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.: 773019 Nr: 3567-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, EBDS, LAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 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 das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 812007 Nr: 90-60.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GRF, KFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZOROASTRO RIBEIRO CASTRO 

FILHO - OAB:15214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDIANE BASILIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.029

 Intimação dos patronos das partes para manifestarem sobre certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 58, em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 432599 Nr: 1264-17.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHGS, CGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre a justificativa 

de fls. 185/186, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704839 Nr: 12817-27.2011.811.0003

 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: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCDS, ECDS, OCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12817-27.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a informação de fl. 146, determino que uma assistente social do 

juízo, imediatamente, elabore relatório pormenorizado das condições da 

parte interditanda.

2. Após, venham-me conclusos.

3. Intime-se.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716958 Nr: 12364-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IB, MCVS, KMVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12.104, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da herdeira Katiangela Martins Viola Rodrigues e Marcia Cristina 

Viola Samartino, através do patrono, bem como da inventariante, para 

manifestar sobre avaliação, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 789015 Nr: 9816-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMD, EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18.698

 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.: 792956 Nr: 11523-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOB, MDLGDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Assim, dentre as hipóteses tratadas pelo CPC, estão a sentença que 

indeferir a petição inicial (art. 331, do CPC), a que julgar improcedente 

liminar do pedido exordial (art. 332, Código processo civil), bem como, a 

sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme 

dicção do art. 485, § 7º, do CPC, vejamos:“Art. 485. § 7o Interposta a 

apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o 

juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.(grifei.)11. Na mesma linha de 

entendimento segue o doutrinador Fredie Didier Junior, o qual leciona que: 

“Da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito cabe 

apelação. Essa apelação possui um efeito peculiar: permite o juízo de 

retratação, pelo órgão jurisdicional, no prazo de cinco dias (art. 485, §7°, 

CPC).” (grifo nosso).13. Como é sabido, a marcha processual é dinâmica e 

deve ser prestada de forma rápida, sempre tomando toda precaução 

necessária para o caso concreto, conforme ensina os doutrinadores 

Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery:“O juiz não pode ensejar nem 

deixar provocar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 

Dar solução rápida ao litígio não significa solução apressada, precipitada. 

O magistrado deve determinar a prática de todos os atos necessários ao 

julgamento da demanda. Deve buscar o ponto de equilíbrio entre rápida 

solução e segurança na decisão judicial, nem sempre fácil de ser 

encontrado (2009, p. 384).”14. Nesta linha de pensamento, portanto, 

invoco a possibilidade de retratação das decisões judiciais, para chamar o 

feito a ordem e revogar a sentença de fl. 36 e a deliberação de fls. 42/43, 

dando regular prosseguimento a marcha processual, deferindo pedido de 

fl. 35, devendo a Secretaria desta Vara proceder imediatamente à busca 

de endereço da parte demandada junto ao convênio TJ/TRE.15. Após o 

cumprimento da diligência supra, abra-se vista dos autos à parte autora 

para sua manifestação, no prazo legal.16. Intime-se.17. Expeça-se o 

necessár io .Cumpra-se.Rondonópol is /MT,  30 de jane i ro  de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 875670 Nr: 8667-90.2017.811.0003

 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: RDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT ADRIANO BARBOZA - 

OAB:OAB/SP 310.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos patronos das partes, para manifestarem sobre laudo 

psicossocial e estudo social, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 877579 Nr: 9421-32.2017.811.0003

 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: MPDEDMG, PHSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDAP, ASDS, AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9421-32.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro integralmente a cota ministerial de fl. 80.

2. Intime-se.
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3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 887656 Nr: 855-60.2018.811.0003

 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: WSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGG, MADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 855-60.2018.8.11.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando detidamente os autos, verifica-se que se 

trata de uma ação de cobrança, portanto, por não se tratar de 

competência deste juízo, remeta-se imediatamente o feito a uma das Varas 

Cíveis desta Comarca, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 350074 Nr: 5248-82.2005.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHBP, CBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDCDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte Autora para dar andamento ao feito, em 

cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 410075 Nr: 6023-92.2008.811.0003

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSBFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Visto.

CIENTE da decisão proferida pelo Juízo Titular, declinando-se da 

competência, para processar o presente feito.

Devidamente atendido o pedido de fls. 108, voltem os autos ao arquivo 

com as anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722148 Nr: 3166-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCODS, RCODS, ILDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre carta 

precatória com diligência negativa de fls. 66/68, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 726777 Nr: 7687-85.2013.811.0003

 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: ÉRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca do ofício de 

fls. 66/67, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 740036 Nr: 2005-18.2014.811.0003

 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: RDESAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre avaliação, 

em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 793936 Nr: 11862-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABTL, ACGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora Dra. KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO, de que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que 

se manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798152 Nr: 13535-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECB, PCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O

 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.: 807792 Nr: 17280-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAS, YRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre carta 

precatória com diligência negativa de fls. 45V/48, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 822400 Nr: 3746-25.2016.811.0003

 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: GEORGE ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NONATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para manifestar sobre contestação, 

em 15 (quinze ) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788832 Nr: 9740-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMS, JVMS, LDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVINO OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 9740-68.2015.811.0003, Protocolo 788832, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771844 Nr: 3107-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKASS, KKADSS, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVINO OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 3107-41.2015.811.0003, Protocolo 771844, 

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.: 793936 Nr: 11862-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABTL, ACGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora Dra. KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO, de que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que 

se manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004507-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NANCI MARIA BISOGNIN CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CARVALHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004507-39.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito ID: 

11307560, 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, 31 de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004987-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIZA PANES DO REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARTINS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004987-17.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por ANA MARIZA PANES DO REGO em face de 

RAFAEL MARTINS FERREIRA (qualificadas nos autos). 2. Foi realizado 

estudo social com a parte interditanda (ID: 9470943) pela equipe 

interdisciplinar forense. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Partes legítimas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, pelo que passo 

diretamente ao exame do meritum causae. 5. Pela análise minuciosa dos 

autos, verifica-se que a parte requerida deve, realmente, ser interditada, 

pois, conforme estudo psicossocial realizado pela equipe interdisciplinar 

do juízo, concluiu-se que é portadora de enfermidade que lhe incapacita à 

prática dos atos negociais da vida civil e administração dos bens, o que só 

corrobora as alegações e documentos contidos na peça vestibular. 6. 

Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é medida 

necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 7. Contudo, não 

obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar às partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 8. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 10. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” (grifamos) “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 

hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo 

único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas 

de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” 

(grifamos) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à 

realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifamos) 11. Assim, 

feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se impõe. 

12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de RAFAEL MARTINS FERREIRA (qualificado nos 

autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 
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direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, ANA MARIZA 

PANES DO REGO. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 15. 

Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

FINALIDADE: AUTOS N.º 11041-89.2011.811.0003 CI 703063 – 

INTIMAÇÃO da parte ROSANA PINTO DE SOUZA para MANIFESTAR 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, REQUERENDO O 

NECESSÁRIO. Eu, LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, MATRÍCULA Nº 33057, 

ESTAGIÁRIA, digitei. Rondonópolis - MT, 1 de fevereiro 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002534-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. D. A. A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAR o patrono da requerente para fazer a genitora das menores, para 

comparecer na Secretaria da 2ª vara de Família e Sucessões a fim de 

assinar termo de guarda definitiva, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005540-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PAZZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANINI DEBORA NOGUEIRA SCHIMIDT (RÉU)

DANIEL PAZZE SCHIMIDT (RÉU)

BRENDA RIS SCHIMIDT (RÉU)

IRIANEIA RIS (RÉU)

PATRICIA PAZZE SCHMIDT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005540-64.2016.8.11.0003 Vistos etc., Aguarde-se o decurso do 

prazo derradeiramente concedido à parte requerente (ID 10684080). 

Após, certifique-se acerca do cumprimento e tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 1º de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002457-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PAZ DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELINO DE LIMA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002457-06.2017.8.11.0003 Vistos etc., A avaliação do imóvel foi 

realizada nos IDs 10045664 e 10045669, sendo atribuído ao bem a 

importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). A autora 

manifestou concordância quanto ao laudo de avaliação (ID 10867362). 

Não obstante, a parte requerida se insurgiu quanto a r. avaliação (ID 

11043530), alegando que as partes postularam em sede de audiência pela 

avaliação em separado do terreno e da construção edificada, tendo em 

vista que após o divórcio o demandado efetuou benfeitorias no imóvel (ID 

9254534). Pois bem. Levando-se em consideração que a parte autora 

reconheceu em audiência de conciliação que foram realizadas benfeitorias 

no bem pelo requerido, a pretensa partilha do imóvel não deverá 

considerar a totalidade do mesmo, conforme avaliado judicialmente (ID 

9254534), de modo que reputo necessária nova avaliação. Dessa forma, à 

luz da dicção do art. 872 do CPC o avaliador, quando da confecção do 

laudo, deverá observar, rigorosamente, as disposições contidas na 

legislação processual civil, quais sejam: 1) descrição dos bens, com os 

seus característicos, 2) indicação do estado em que se encontram e 3) 

valor dos bens, atribuindo de forma separada a importância 

correspondente ao terreno e a edificação. Nessa esteira, confira-se: 

“ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL União estável. Partilha de imóvel à 

razão de 50% para cada ex- companheiro. Réu que comprovou ter 

realizado benfeitorias após a decretação da separação de corpos. 

Adequação do valor devido à autora. Possibilidade, sob pena de 

enriquecimento injustificado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJSP. APL 66979420088260248 SP 0006697-94.2008.8.26.0248, 6ª 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 2 de Fevereiro de 2012, Relator 

Paulo Alcides). Posto isso, DETERMINO a realização de nova avaliação no 

imóvel a ser confeccionada pelo Oficial de Justiça, que deverá utilizar 

elementos concretos e específicos a serem lançados no respectivo laudo, 

descrevendo o terreno e a construção nele edificada de forma 

individualizada, com os seus característicos e levando-se em 

consideração o seu atual valor de mercado. Com o laudo manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo concordância com a 

avaliação, designe-se nova data de audiência de conciliação. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 1º de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003393-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO os autos para anexar os ofícios recebidos por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através 

do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006413-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. F. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELAINE FERNANDES DE SOUZA OAB - 838.987.271-49 

(REPRESENTANTE)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. N. C. (RÉU)

M. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006413-30.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

a sua emenda. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 

189, inciso II, do CPC/2015. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 
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4. No que tange à verba alimentar, malgrado não tenha o requerido 

Roberto Paulo perfilhado o requerente, havendo indícios cabais ou provas 

pré-constituídas da probabilidade da existência de vínculo paterno-filial 

entre as partes, perfeitamente possível arbitrar alimentos provisórios. 

Nesta senda, o exame de DNA com resultado positivo colacionado aos 

autos comprova o vinculo parental do requerido com o requerente (ID 

9726877), e, por conseguinte demonstra o vínculo obrigacional alimentar, 

havendo portanto nos autos prova robusta o bastante para que os 

alimentos sejam devidos e fixados imediatamente. A propósito: 

“ALIMENTOS PROVISÓRIOS - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME 

DE DNA ANTERIOR, COM A PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO 

INVESTIGADO - PATERNIDADE PROVADA. Tendo sido realizado 

extrajudicialmente o exame de DNA, inclusive com a participação 

voluntária do investigado, que, além disso, o custeou, o resultado positivo 

constitui prova bastante da paternidade, a justificar a fixação de alimentos 

provisórios, no interesse da criança.” (TJMG - Agravo de Instrumento 

1.0433.08.250002-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Barros , 6ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 02/12/2008, publicação da súmula em 19/12/2008) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. QUANTUM. Viável fixar alimentos 

provisórios em prol da investigante, porquanto altamente verossímil a 

imputada paternidade, demonstrada por exame de DNA realizado 

extrajudicialmente, e que apontou probabilidade positiva de paternidade 

superior a 99%. Inviável fixar o quantum no valor elevado postulado pela 

investigante, porquanto ainda não demonstrada a alegada ampla 

possibilidade do investigado. Também, porque não se vislumbra urgência 

em fixar valor tão elevado, uma vez que a investigante demorou cerca de 

07 anos para pedir alimentos. E se esperou tanto, pode esperar um pouco 

mais, até que se saiba com um mínimo de segurança as reais 

possibilidades do investigado. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. EM 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70023649338, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

01/04/2008) Pois bem, considerando-se a  prova da 

paternidade/parentesco, arbitro os alimentos provisórios no valor 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente à época 

do pagamento, a serem pagos diretamente à representante da menor 

mediante depósito em conta bancária informada nos autos, máxime 

considerando a ausência de demonstração dos rendimentos auferidos 

pelo demandado. 5. Considerando-se que o presente feito versa sobre 

direito indisponível, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 

4º, I, NCPC), Nesta senda, citem-se os requeridos pessoalmente para, 

querendo, contestarem a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, 

NCPC). 6. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 05 de 

dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000259-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. M. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

A. J. M. D. S. (REPRESENTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA JUNTAR O RESULTADO DO EXAME DE DNA, 

NESTA DATA, TAMBÉM INTIMANDO O REQUERIDO EDECLÁUDIO ALVES 

DA SILVA, PESSOALMENTE, ACERCA DO CONTEÚDO. IMPULSIONO 

AINDA, PARA INTIMAR AS DEMAIS PARTES INTERESSADAS.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009564-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ELENA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009564-04.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO à parte autora os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 2. Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

solicitando informações acerca de existência de valores pendentes de 

levantamento em favor do falecido JOSÉ MARINS DUARTE FILHO em conta 

poupança ou conta corrente, bem como a titulo de PIS/PASEP e FGTS, 

assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 3. Com as 

informações, renove-se a conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006467-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006467-93.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Guarda 

de Menor com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por V. G. 

N., em desfavor de G. S. L., ambos bem qualificados nos autos. Recebida 

a exordial, designou-se audiência de conciliação que restou exitosa, tendo 

os genitores V. G. N. e G. S. L. pactuado acerca da fixação da guarda da 

menor G. G. L. em favor da mãe, regulamentando-se o direito de 

convivência paterna. No que tange a verba alimentar, as partes ajustaram 

que o genitor pagará em favor da filha em comum, a importância de 

37,35% do salário mínimo mensal, bem como se responsabilizará pela 

metade das despesas extraordinárias da menor inerentes à material 

escolar, vestuário e dispêndios de cunho médico e farmacêutico (ID 

11098684). O Parquet opinou pela homologação do aludido acordo (ID 

11323090). É o relatório. Decido. Doravante, o acordo levado a efeito 

perante a senhora conciliadora judicial está encartado aos autos, 

constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em consideração que 

a transação realizada entre as partes preserva os interesses da menor, a 

homologação é medida que se impõe. Por fim, insta salientar, por oportuno, 

que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no 

artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Posto isso, em sintonia ao 

parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, 

o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por consequência extinto o 

presente feito. Expeça-se termo de guarda, oportunamente. Sem custas e 

honorários face à gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, arquive-se 

com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. P. I. e Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002443-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEUS HENRIQUE SOUZA SALES (REQUERENTE)

T. C. S. S. (REQUERENTE)

AMADEU DOS REIS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA SOUZA CABRAL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002443-22.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, a teor do petitório 

constante do ID 11483025, registro que a empresa individual existente em 

nome da falecida não será objeto de partilha, nos moldes estampados no 

decisum retro (ID 10461505), devendo a parte interessada promover a 

baixa da aludida firma junto ao órgão competente. Doravante, intime-se o 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, acostar aos autos os 

seguintes documentos: a) certidão de nascimento da falecida; b) certidão 
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de nascimento ou casamento do inventariante, conforme o caso; c) 

certidão negativa de débito federal, estadual (expedida pela PGE) e 

municipal em nome da ‘de cujus’; d) documentos pessoais (CPF e RG) da 

inventariada; e) Guia de Informação e Apuração do ITCD com o respectivo 

comprovante de recolhimento ou isenção do tributo. Sem prejuízo, o 

inventariante deverá apresentar as primeiras declarações, seguindo-se 

vista ao Ministério Público para manifestação. Após, renove-se a 

conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 1º de fevereiro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009772-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA LOPES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009772-85.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO à parte autora os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 2. Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

solicitando informações acerca de existência de valores pendentes de 

levantamento em favor do falecido ROQUE DE MELLO disponíveis em 

conta bancária, assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

resposta. 3. Considerando que “a via do alvará judicial é admitida quando 

se trata apenas de levantamento de numerários existentes em depósitos 

em contas bancárias ou de poupança, mas sempre que inexistirem outros 

bens que devam ser levados a inventário. (...)” (AC nº 70006564744, 

Sétima Câmara Cível, TJRS, julgado em 13/08/2003), faculto à parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer acerca da existência de bens 

deixados pelo falecido. 4. No mais, intime-se a autora para colacionar ao 

feito certidão de casamento do falecido, bem como instrumento de 

representatividade processual dos herdeiros necessários do extinto ou, 

alternativamente, declinar o atual endereço dos mesmos para fins de 

intimação. Atendidas as determinações supra, renove-se a conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de novembro de 2017. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004708-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. N. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO)

KARINE FLORENCIANA DURAN OAB - MT20179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. D. M. P. (REQUERIDO)

L. R. M. C. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO SOCIAL recebido por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, através dos 

patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, manifestem-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, passando em seguida ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009901-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CABRAL DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009901-90.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO à parte autora os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 2. Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

solicitando informações acerca de existência de valores pendentes de 

levantamento em favor do falecido MARCIO DOS SANTOS MELO em conta 

poupança ou conta corrente, bem como a titulo de PIS/PASEP e FGTS, 

assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 3. Com as 

informações, colha-se parecer ministerial. Às providências. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000952-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BELLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ROSA CARNAVALLI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR ACERCA DO ENVIO DOS AUTOS 

(REDISTRIBUIÇÃO ) PARA COMARCA DE PEDRA PRETA , LOCAL ONDE 

DEVERÁ INTENTAR OS REQUERIMENTOS PERTINENTES.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 779866 Nr: 6145-61.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCR, SCR, PCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - 

OAB:OAB/MT159991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de majoração dos 

alimentos, mantendo o valor anteriormente fixado e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Sem custas e honorários ante à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida, restando outrossim deferido o r. benefício ao 

requerido, a teor da declaração de hipossuficiência encartada à fl. 

47.Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.Cientifique-se o Ministério Público.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 348104 Nr: 3471-62.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMS

 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, PATRICIA 

RODRIGUES SOARES - OAB:23146, RAFAELA RIBAS DE ALENCAR - 

OAB:10715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 VISTOS.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença interposto por IRINEU DE 

MELO SANTOS em face de MALVINA MENDES SANTOS, nos autos da 

ação de divórcio, objetivando o recebimento da meação de um imóvel 

residencial adquirido na constância do matrimônio com a executada e 

partilhado por sentença na fase de conhecimento.

O feito teve seu trâmite regular até que às fls. 337/339 aportou aos autos 

termo de acordo extrajudicial, no qual as partes dispuseram acerca da 

propriedade do imóvel, o qual doravante passará a pertencer 

exclusivamente à varoa, recebendo o varão por sua quota parte outro 

imóvel localizado no município de Poxoréu-MT.

O termo de acordo veio subscrito pelos acordantes e seus respectivos 

patronos regularmente constituídos nos autos.

Considerando que o termo de acordo aportou aos autos às vésperas do 

leilão judicial, oportunizou-se manifestação prévia do leiloeiro particular 

nomeado pelo Juízo para o mister, o qual nada requereu (fl. 346).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

Considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 
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interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral.

 Pois bem. Em análise ao ajuste entabulado entre as partes e a terceira 

interessada, vislumbro que os requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA e 

EFICÁCIA dos NEGÓCIOS JURÍDICOS encontram-se presentes no r. 

ACORDO firmado extrajudicialmente entre os mesmos.

Posto isso, sem muitos rodeios, HOMOLOGO a referida transação e 

resolvo o MÉRITO com base no art. 487, III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, por consequência extingo o presente feito.

 Sem custas e honorários.

 Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis 

local para que, em razão do divórcio, o imóvel descrito e caracterizado na 

matrícula de n.º 22.298 do RGI local passe a pertencer com exclusividade 

à MALVINA MENDES SANTOS.

Transitada em julgado, proceda-se ao arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 411675 Nr: 7783-76.2008.811.0003

 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: JJDS, EDIGDS, AGDSF, AGDSA, EJDS, SF, AGSD, 

MTLDS, MCLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:OAB/13715, HADAN FELIPE PORFÍRIO (ATUALIZADO) - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor para se manifestar acerca do decurso de 

prazo de suspensão dos autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434504 Nr: 3170-42.2010.811.0003

 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: KVS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VILELA DE MORAIS - 

OAB:7045 B/MT, CARLOS ROBERTO ALVES LIRA JUNIOR - 

OAB:15613/0, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - OAB:16678/OAB 

MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ZOLET - 

OAB:27.144-PR, ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 7666, JULIANA REINALDIN - OAB:56.271-PR, LUCIANO 

MARAIS E SILVA - OAB:27.415 PR

 Certifico que, as PARTES foram intimadas por meio de seus Advogados a 

comparecerem a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

18 de abril de 2018, às 14h30min via DJE nº 10190, de 31/01/2018 e 

publicado no dia 01/02/2018. Certifico ainda que a intimação das 

testemunhas se dará nos termos do art. 455, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 701617 Nr: 9595-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCODS, RCODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA KAROLINE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:21756/O, ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANIA DE ARAÚJ0 

FERNANDES - OAB:4.288 AC, LUIZ CARLOS DE ARAÚJO FERNANDES - 

OAB:3.995 AC

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, movida por REDSON CARLOS 

OLIVEIRADA SILVA e RAYLA CARLA OLIVEIRA DA SILVA em face de 

ROBERTO CARLOS MARTINS DA SILVA, todos bem qualificados nos 

autos.

 O feito tramitou regularmente e, após o cumprimento do mandado de 

prisão expedido em desfavor do executado, restou adimplido o débito 

exequendo, consoante comprovantes de depósito judicial de fls. 130/131.

O Ministério Público, em manifestação, opinou pela liberação dos valores 

depositados em favor dos exequentes, bem como pela extinção do feito, 

nos moldes do art. 924, II do CPC (fls. 156/157).

 Instada a manifestar-se a exequente tão somente informou os dados 

bancários para fins de levantamento da quantia depositada (fls. 160/161).

Feito concluso.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do CPC.

 Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Indefiro o pedido de fls. 154, porquanto o Juízo não conta com equipe 

disponível para realização de serviços inerentes à atividade própria dos 

advogados, cabendo à parte pessoalmente ou a seu patrono regularmente 

constituído comparecer à secretaria do Juízo para obtenção de cópia dos 

autos.

Por fim, promova-se o levantamento da quantia depositada pelo executado 

em favor dos exequentes nos termos do pedido de fls. 160/161.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 885357 Nr: 11962-38.2017.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCG, JMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENES 

GONÇALVES - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos INDEFIRO 

LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, eis que defiro às partes os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo as anotações de estilo e arquivando-se os autos. P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 274351 Nr: 5911-07.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, JÉSSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409, 

THAIS LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

A teor da certidão de fl. 291, revogo parcialmente as decisões de fls. 

277/279 e 284, somente na parte em que restou autorizado o levantamento 

da quantia equivalente a cinquenta por cento do valor disponível em conta 

judicial em favor da exequente e, via de consequência, determino o 

recolhimento do mandado de intimação de fls. 293, distribuído ao Sr. Oficial 

de Justiça nesta data.

Sem prejuízo, certifique-se acerca de eventual oposição de embargos pela 

devedora na ação de execução de alimentos registrada sob o código 

347036 em tramitação neste Juízo.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 385379 Nr: 13456-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGS, AISDS, JMDS, GJDAS, AMSS, NNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor para se manifestar acerca do decurso de 

prazo de suspensão dos autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 416166 Nr: 11847-32.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT

 Numeração: 11847-32.2008.811.003 - Código 416166 – Parte Requerente: 

Genia Pontes da Silva de Paulo - Parte Requerida: Carlos Roberto Gama 

Filho - INTIMAÇÃO AO DR. CARLOS ROBERTO GAMA FILHO – OAB-MT 

13.444, 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 estre reais e vinte e dois 

centavos), sendo o débito com o FUNAJURIS no valor total de R$ 474,56 

(custa e taxas: 335,45+127,22 = 462,67) 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708628 Nr: 3494-61.2012.811.0003

 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: AJAF, LDAFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando-se as inexitosas tentativas de coleta de material genético e 

de audiência de conciliação, dou por prejudicada a realização da prova 

pericial, deferindo a produção de prova testemunhal, sendo que fixo o 

prazo de 10 (dez) dias da intimação da presente para apresentação do rol 

em Cartório (art. 357, § 4º, NCPC), sob pena de preclusão, devendo ser 

observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do NCPC, 

bem como defiro a juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do NCPC.

Fixo como ponto controvertido, sem prejuízo de outros que poderão ser 

formulados no decorrer da instrução: a) a prova do parentesco entre 

requerente e requerido; b) a veri f icação do binômio 

necessidade-possibilidade quanto aos alimentos.

Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o 

magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 371 do NCPC, dispenso o depoimento das 

partes por entender desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova 

nada mais trará que a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial 

e contestação, respectivamente.

 Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser referida atividade 

probatória contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais 

a mais, a teor do disposto no art. 370 do NCPC, o Juiz é o destinatário da 

prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenha como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa.

 Para a produção da prova oral deferida, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 18 de abril de 2018, às 15h00min, devendo o Sr. 

Gestor Judicial adotar as providências necessárias à sua efetiva a 

realização.

Intimem-se, todos.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, eis que se trata de feito incluído nas metas 

prioritárias do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 712332 Nr: 7392-82.2012.811.0003

 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: SEBASTIANA VALVERDE ROCHA, RUY BARBOZA 

VALVERDE ROCHA, GENY VALVERDE ROCHA BARGAS, EDMILSON 

VALVERDE ROCHA, REOLINDA VALVERDE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ HENRIQUE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA 

SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITO: VISTOS (...) Em face ao exposto, 

HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelo falecido JOSE 

HENRIQUE ROCHA, 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, eis que o feito tramita 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 formal de 

partilha 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.: 736955 Nr: 16195-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFS, ZRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Intimação do patrono do autor para se manifestar acerca da petição do 

reu de fls.63/64 no prazo de 15(quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 752764 Nr: 9167-64.2014.811.0003

 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: NDRM, MDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148
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Prazo do edital:20

Edital nº:

Data audiência:12/04/2018

Hora audiência:15:30:00

Valor alim. Provisórios: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

Resumo da petição inicial:Trata-se de ação de Alimentos promovida por 

MARINES DA ROSA contra ODAIR DOS SANTOS MENEGASSI. A 

Requerente se relacionou com o Requerido durante 02 (dois) anos, 

advindo desta união a filha menor N.R.M. (d. n. 08/04/2006), Ocorre que, 

com o fim do relacionamento, a menor passaram a viver com a genitora, a 

qual vem arcando com todos os encargos de alimentação, educação, 

vestuário e higiene. A requerente pleiteia a título de pensão alimentícia, a 

quantia equivalente de 01 (um) salário mínimo ou 1/3 dos vencimentos do 

Requerido, quando este superar 01 (um) salário mínimo, cujo valor deverá 

ser pago mensalmente mediante depósito na seguinte bancária: Banco do 

Brasil, Agência 0551-7, Conta 65062-3, bem como, metade das despesas 

extraordinárias.

Despacho/Decisão:Vistos etc., Não houve a citação. Eis que em lugar 

incerto e não sabido, defiro o pleito retro. Cite-se o requerido via edital, 

nos moldes do decisum inaugural, restando designado o dia 12 de abril de 

2018, às 15h30min para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da 

data da primeira publicação. Transcorrido in albis o prazo da resposta, 

nomeio o Escritório Modelo da UNIASSELVI, para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, atuar como curador especial do 

demandado, conforme o art. 72, II, do CPC. Testemunhas na forma e prazo 

do art. 455, §1º do CPC, sob pena de preclusão. Intimem-se e cumpra-se.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Marcia R. B. de Camargo Dib

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 764949 Nr: 15817-30.2014.811.0003

 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: THAYNAM DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA, SDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEUZA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor para se manifestar acerca do decurso de 

prazo de suspensão dos autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 433891 Nr: 2557-22.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LUZIA SOARES, LUCELIA PAINS FRANCA, 

ADRIANO PAINS FRANCA, VINICIUS SOARES FRANCA, AMANDA 

SOARES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURISAN FRANCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 18.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA R 

SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA: VISTOS (...)Em face ao exposto, 

HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelo falecido 

MAURISAN FRANÇA 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 carta de adjudicação. 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 433891 Nr: 2557-22.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LUZIA SOARES, LUCELIA PAINS FRANCA, 

ADRIANO PAINS FRANCA, VINICIUS SOARES FRANCA, AMANDA 

SOARES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURISAN FRANCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 18.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Prima facie, por estarem preenchidos os requisitos legais, mormente por 

se tratar de herdeiros maiores e capazes, CONVERTO o presente feito de 

INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO. Procedam-se as devidas 

retificações no sistema Apolo e capa dos autos.

Mantenho no encargo de inventariante a Sra. FRANCISCA LUZIA SOARES 

independentemente de termo.

Em análise dos autos extrai-se que o mesmo se encontra apto para 

julgamento.

Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO de MAURISAN 

FRANÇA DA SILVA, sendo requerente e inventariante FRANCISCA LUZIA 

SOARES e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos certidão negativa de débito federal (fl. 31), 

estadual (fl. 84) e municipal (fl. 34), e Guia de Informação e Apuração do 

ITCD e a respectiva declaração de isenção do tributo (fls. 70/75).

Apresentaram-se as primeiras declarações (fls. 42/44) e plano de partilha 

na forma legal (fls. 82/83).

 Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido MAURISAN FRANÇA 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 carta de 

adjudicação.

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.: 702882 Nr: 10860-88.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSDETI ROSA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CECILIO GOES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA R 

SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITO: VISTOS (...)Em face ao exposto, 

HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelo falecido CECILIO 

GOES MACIEL, 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, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita. Após o 

trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha na 

forma vindicada (fls. 70/73) e carta de adjudicação no tocante ao veículo. 
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Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessários 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.: 712332 Nr: 7392-82.2012.811.0003

 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: SEBASTIANA VALVERDE ROCHA, RUY BARBOZA 

VALVERDE ROCHA, GENY VALVERDE ROCHA BARGAS, EDMILSON 

VALVERDE ROCHA, REOLINDA VALVERDE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ HENRIQUE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE 

ROCHA, sendo inventariante SEBASTIANA VALVERDE ROCA e OUTROS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 

152), estadual (expedida pela PGE – fl. 50) e municipal (fl. 53), Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

quitação do tributo (fls. 129/132, 141/143 e 149).

Consta dos autos as primeiras declarações (fls. 05/11) e plano final de 

partilha nos moldes legais, bem como escritura pública de renúncia, 

firmada pelos herdeiros Reolinda Valverde Rocha, Geny Valverde Rocha, 

Ruy Barboza Valverde Rocha e Edmilson Valverde Rocha em favor da 

viúva meeira Sebastiana Valverde Rocha.

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido JOSE HENRIQUE ROCHA, 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, eis que o feito tramita 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 formal de 

partilha 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.: 732281 Nr: 12527-41.2013.811.0003

 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: AMB, NMMB, AMB, MLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - 

OAB:OAB/MT 17.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor para requerer oque entender de direito no 

prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 743371 Nr: 4022-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA 

- OAB:OAB/MT15698, CLAIRE INES GAI MATIELO - OAB:9307/MT, 

PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ‘Execução de Alimentos’ movida por ANILDA FLORES 

CARVALHO DE SOUZA, em face de ANTONIO FIRMINO DA MARA, ambos 

bem qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/18.

Após o prosseguimento regular do feito, as partes entabularam acordo 

extrajudicial (fls. 35/38), devidamente homologado através do decisum de 

fl. 49.

Transcorrido o prazo para cumprimento do acordo, a exequente foi 

intimada através da causídica constituída, todavia nada manifestou (fls. 

52).

É o relatório. Decido.

Diante da presumida satisfação do débito alimentar, em virtude de acordo 

celebrado entre as partes, devidamente homologado por este Juízo (fls. 

49), DECLARO EXTINTA a presente Execução de Alimentos, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas e honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça 

gratuita.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 782870 Nr: 7359-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAS, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.: (...) No mais, JULGO em parte PROCEDENTE o pedido, para 

determinar a expedição de alvará autorizando os requerentes, JUSCINEIDE 

DE ALMEIDA SANTOS e LIDIO BERNARDINO DOS SANTOS, a levantarem 

os valores existentes junto à Administradora do Consórcio Nacional 

Honda, a que fazia jus o de cujus Lauro Henrique de Almeida Santos, cujo 

óbito ocorreu em 06/08/2012. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

cautelas de praxe. Sem custas e honorários.Ressalta-se que o alvará terá 

validade de 60 (sessenta) dias, sendo dispensada a prestação de 

contas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 797813 Nr: 13385-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor para se manifestar acerca da petição do 

reu de fls.35/36 no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706765 Nr: 1500-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR FERREIRA DA COSTA, BENEDITO REMUALDO 

DA COSTA, MARILZA FERREIRA DA COSTA, OLGA FERREIRA DA 

COSTA, NELSON ALBERICO, CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA, 

RUBENS ALVES DA COSTA, PEDRO FERREIRA DA COSTA, VALDIRENE 

FERREIRA COSTA DE OLIVEIRA, DIOGENES FERREIRA DA SILVA, 

ALVELY ALVES DA COSTA, MARIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ALVES DA COSTA, 
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ESPOLIO DE MARIA FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575, JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - 

OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILSON JOSE 

GALDINO, para devolução dos autos nº 1500-95.2012.811.0003, Protocolo 

706765, 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.: 734949 Nr: 14646-72.2013.811.0003

 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: JMA, SRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17.524-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) STAEL MARIA DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 14646-72.2013.811.0003, Protocolo 

734949, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 295089 Nr: 9552-32.2002.811.0003

 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: EDENA ANTONIA MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A teor do art. 28, caput, Código Civil, determino a conversão do presente 

feito em inventário dos bens deixados pelo ausente Gilberto Morales, 

mantendo-se no encargo de inventariante a requerente EDENA ANTONIA 

MORALES, nos termos da decisão de fl. 217. Procedam-se as devidas 

retificações no sistema Apolo e capa dos autos.

Trata-se de INVENTÁRIO do AUSENTE GILBERTO MORALES, sendo 

requerente e inventariante EDENA ANTONIA MORALES, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 135), estadual 

(fl. 136) e municipal (fl. 138) e Guia de Informação e Apuração de ITCD 

acompanhada do comprovante de recolhimento do tributo (fls. 149/152).

Apresentaram-se as primeiras declarações, últimas declarações com 

plano de partilha em conformidade com a legislação vigente (fls. 101/103 e 

146/148).

Em manifestação a Fazenda Pública não se opôs à homologação do plano 

de partilha (fls. 157).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo ausente GILBERTO MORALES, 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, eis que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita. 

Após o trânsito em julgado se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha em favor dos herdeiros.

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738769 Nr: 1196-28.2014.811.0003

 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: COS, HRDSMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Prima facie, a parte exequente não cumpriu integralmente ao comando 

de fl. 37, restando pendente a apresentação do comprovante da aludida 

bota ortopédica (fls. 35/36 e 38/40), sendo que a sua ausência importa em 

exclusão do referido valor da totalidade ora perseguida.

Destarte, faculto à exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos documento comprobatório da despesa que se pretende executar, 

sob pena de restar inviável a inclusão da mesma no montante do débito.

 2. Sem prejuízo, a parte deverá regularizar a representação processual 

da menor nos autos, mediante a juntada de instrumento de procuração 

outorgado por esta à sua representante legal, sob pena de indeferimento, 

nos moldes do art. 320 e 321, parágrafo único, do CPC.

3. Por fim, anoto que o presente feito deverá tramitar sob o rito da 

penhora, porquanto as despesas extraordinárias exequendas englobam 

dispêndios que extrapolam os três meses anteriores ao ajuizamento da 

presente.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 300175 Nr: 3338-88.2003.811.0003

 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: ananda cunha de carvalho reis magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 oportunizou à r. herdeira manifestar-se por intermédio da Defensoria 

Pública na qualidade de representante processual (fl. 384), todavia, 

aportou aos autos informação de que a inventariante iria constituir patrono 

nos autos, não possuindo interesse em ser assistida pela r. instituição.Não 

obstante, a atual inventariante foi pessoalmente intimada para providenciar 

a documentação necessária ao prosseguimento do feito (fls. 446/447), 

quedando-se inerte até a presente data, estando os autos paralisados há 

mais de seis meses por desídia da r. herdeira.Outrossim, o feito vem se 

delongando há longos anos, sem a adoção das providências cabíveis à 

homologação da partilha, malgrado a inventariante tenha sido 

pessoalmente intimada, deixando, em todo caso, de promover o quanto 

necessário à formalização da partilha. Com efeito, a inventariante sequer 

se prontificou a comparecer à Defensoria Pública para tomar por termo 

suas alegações e tampouco constituiu patrono no feito. Assim, estando a 

atual inventariante incursa na hipótese prevista no art. 622, inciso II do 

CPC e com supedâneo no art. 622 caput do mesmo diploma legal, REMOVO 

DE OFÍCIO A SRA. ANANDA CUNHA DE CARVALHO REIS MAGALHÃES 

do encargo de inventariante, porquanto “A destituição do inventariante 

pode ocorrer de ofício, quando configuradas uma das hipóteses do art. 

995 do Código de Processo Civil.” (AGV 3140149 TJPE, 3ª Câmara Cível, 

Publicação 17/02/2014, julgamento 23/01/2014, Relator Itabira de Brito 

Filho).Doravante, atenta a ordem de preferência para o exercício da 

inventariança, estabelecida no art. 617 do CPC, NOMEIO INVENTARIANTE 

o herdeiro JOÃO VITOR CUNHA CARVALHO, facultando-o a firmar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias.No mais, intime-se o novel 

inventariante para providenciar a documentação apontada na decisão de 

fl. 365, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de remoção. Acaso o 

inventariante não cumpra o quanto determinado, abra-se vista à 

Defensoria Pública para manifestação, requerendo o que de direito. Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 416360 Nr: 12014-49.2008.811.0003
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 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: AURIDES FAVARO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em 

face da ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil. Sem custas, eis que as partes militam sob o pálio 

da Justiça Gratuita. Preclusa a via recursal, arquivem-se com as baixas 

estilares.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 730694 Nr: 11257-79.2013.811.0003

 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: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057, ROSANGELA COLLI DAL PRA - OAB:16720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., 1. Haja vista o descumprimento do acordo entabulado entre 

as partes (fls. 67/69), sem qualquer manifestação do executado (fl. 98), 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. A propósito:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO DOS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE DECRETO PRISIONAL. VERBA 

DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR. REDUÇÃO QUE RETROAGE 

À DATA DA CITAÇÃO. ART. 13, § 2º, DA LEI N. 5.478/1968 (LEI DOS 

ALIMENTOS). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DO 

DÉBITO. SEGREGAÇÃO SUSPENSA. RECURSO PROVIDO. Os efeitos da 

sentença -7, Terceira Câmara de Direito Civil, Julgado em 27 de Setembro 

de 2011, Relator Fernando Carioni).Destarte, a parte exequente deverá 

apresentar 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 compreendidos entre o mês de agosto de 

2006 à maio de 2013 (fls. 06/07), de modo que o cálculo deve considerar 

apenas o período em liça, haja vista que o presente feito tramita pelo rito 

da penhora, diverso dos autos em apenso (Código 730698) onde se 

admite a prisão, sendo ambos os ritos incompatíveis.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. 67/69).4. Em seguida, colha-se parecer ministerial e tornem 

os autos conclusos.Às providências

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 757390 Nr: 11734-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG, NMFX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral na forma da 

fundamentação supra, EXTINGUINDO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, revogo o provimento liminar concedido à fl. 30 verso. Via 

de consequencia, oficie-se ao órgão empregador do requerido dando 

conta da superveniente desnecessidade de desconto em folha de 

pagamento do requerido. Sem custas e honorários ante à gratuidade da 

Justiça precedentemente deferida, restando outrossim deferido o r. 

benefício ao requerido.Transitada em julgado, certifique-se, 

procedendo-se ao arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004538-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO)

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. SERGIO DE OLIVEIRA ajuizou ação de concessão do benefício 

auxílio doença acidentário e posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez acidentária cumulada com pedido de tutela antecipada em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em 

síntese, que tem pouco estudo e sempre laborou como motorista de 

caminhão. Alega que a função de motorista exige esforço físico intenso de 

carregamento e movimentos repetitivos com as pernas, o que acarretou 

prejuízo em sua coluna e joelho. Disse que solicitou auxílio doença 

administrativamente em 28/11/2014 e 15/04/2016, mas foi indeferido, 

embora não tenha condições para exercer qualquer atividade remunerada. 

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para implantar o auxílio 

doença nº 552.612.747-4, desde imediata concessão do auxílio doença. 

Requereu, ainda, ao final, a conversão do auxílio doença em 

aposentadoria por aposentadoria por invalidez desde 28/11/2014, bem 

como a condenação do requerido em dano moral. O pedido de antecipação 

de tutela foi indeferido, pela decisão de fls. 34/39. O requerido apresentou 

contestação, rechaçando os argumentos apresentados pelo autor, 

ressaltando que para a concessão do benefício por ele pleiteado seria 

necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária 

pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando 

o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial 

(fls. 43/49). O autor impugnou a contestação, rebatendo os argumentos 

nela contidos e ratificando os termos da inicial (fls. 65/71). Designou-se 

perícia médica, o laudo pericial foi anexado às fls. 100/103. Intimado para 

manifestar acerca do laudo pericial, o autor requereu a procedência dos 

pedidos iniciais, com a concessão de tutela antecipada (fls. 107/108). O 

requerido, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo, sem 

manifestação (fls. 110). É o relatório. Decido. A legislação prevê que, em 

sendo a invalidez de natureza previdenciária, a competência para o 

julgamento da ação em que se busca a concessão do benefício 

previdenciário comum é da Justiça Federal, nos termos do inciso I, do art. 

109, da Constituição Federal. Para fixar a competência nas ações 

previdenciárias deve-se considerar se o benefício tem natureza 

acidentária ou beneficiária, além do procedimento adotado para a sua 

concessão. No presente caso, o autor pleiteia a concessão de auxílio 

doença por acidente do trabalho e, posteriormente, a conversão em 

aposentadoria por invalidez com data retroativa a 28/11/2014, sob a 

alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das 

sequelas advindas do esforço físico e repetitivo na função de motorista. 

Todavia, o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS revela que, 

no período de 15/7/2012 a 28/11/2014, o autor recebeu auxílio doença de 

natureza previdenciária (NB 552.612.747-4 espécie 31 – fls. 53), não 

havendo qualquer registro de benefício de natureza acidentária no 

histórico da previdência. Ademais, no laudo pericial realizado em 28 de 

julho de 2017, o médico perito Diógenes Garrio Carvalho atestou que o 

autor é portador de artrose de joelho e hérnia de disco lombar (CID M 17 e 

M51), doenças crônicas e degenerativas que não guardam nexo causal 

com o trabalho realizado pelo autor (itens 4, 5 e 6 do laudo de fls. 

100/103). Dessa forma, o caso em tela não se insere na regra prevista 

pelo art. 109, I, da Constituição Federal, que possibilita à Justiça Estadual o 

julgamento das causas que versem exclusivamente sobre acidentes de 

trabalho, sendo, portanto, a Justiça Federal competente para o 

processamento e julgamento da causa. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO 
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DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS OMBROS, 

JOELHOS E NA COLUNA CERVICAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE 

INCAPACIDADE DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

LABORATIVAS OU ACIDENTE DO TRABALHO. NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA. JUIZ ESTADUAL SEM DELEGAÇÃO FEDERAL. 

INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTE E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. Cuidando 

de ações que versem sobre questão relacionada a benefício de natureza 

previdenciária, devem ser propostas e julgadas na Justiça Federal, 

consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA PARA O C. Superior tribunal de justiça. (TJSP; APL-RN 

0000210-41.2015.8.26.0191; Ac. 11015656; São Paulo; Décima Sexta 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Valdecir José do Nascimento; Julg. 

28/11/2017; DJESP 13/12/2017; Pág. 3294).” Desse modo, não se tratando 

de ação acidentária, evidente que a competência para apreciação da 

matéria é da Justiça Federal, consoante disposição do artigo 109, inciso I, 

da Constituição Federal, cabendo ao Juízo da respectiva Subseção 

Judiciária Federal o processamento e o julgamento do feito. Com essas 

considerações, declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, e determino sua remessa a Subseção Judiciária 

da Justiça Federal de Rondonópolis. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 29 de janeiro de 218. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004289-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A(O) ADVOGADO(A), DRº JULIO ALMEIDA DE SOUZA, 

REPRESENTANDO A PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE-SE NOS 

AUTOS , NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DO(A) DO 

PERITO(A) JUNTADA NOS AUTOS, BEM COMO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005825-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BAZOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI OAB - MT0014494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo nº. 1005825-23.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando a 

apresentação da prestação de contas pelo autor constante nos IDs nº. 

10306801, 10573543, 11115933 e 11275859, referente aos meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, intime os requeridos 

para manifestação no prazo legal. Quanto ao pleito formulado no ID nº. 

11275859, intime os requeridos, para que depositem em Juízo, no prazo 15 

(quinze) dias, o valor de R$ 31.134,85 (trinta e um mil reais e cento e trinta 

e quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente a prestação dos 

serviços de Home Care, Nota Fiscal nº. 685, referente ao período de 

01/12/2017 à 31/12/2017, em favor da empresa Carmed. Por fim, intime os 

requeridos, para no mesmo prazo alhures mencionado, realizarem uma 

Avaliação Médica no autor/paciente, visando averiguar a necessidade da 

continuidade do tratamento pelo “Home Care” ou informar a possibilidade 

de outro atendimento multidisciplinar domiciliar específico, a ser 

disponibilizado pela rede pública de saúde. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis/MT, 01 de 

fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747061 Nr: 6192-69.2014.811.0003

 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: MARILEUZA SOUZA LAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 736040 Nr: 15458-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

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 Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435860 Nr: 4528-42.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARIAGRO COMERCIO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, LEOPOLDO LUIZ JEGORSKI, CLARICE BERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA 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): CLARIAGRO COMERCIO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ: 05279305000106, atualmente em local 

incerto e não sabido LEOPOLDO LUIZ JEGORSKI, Cpf: 42089387068, Rg: 

9030696406, Filiação: Antonio Jorge Jegorki e Valeria Fabio Jegorski, data 

de nascimento: 08/08/1963, brasileiro(a), natural de Horizontina-RS, 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

CLARICE BERG, Cpf: 37756028015, Rg: 402.439.429-1, Filiação: Villy Berg 

e Ilse Eitel Berg, data de nascimento: 01/10/1962, brasileiro(a), natural de 

Pitanga/horizontina-RS, divorciado(a), do lar. 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: 04/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CLARIAGRO COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, LEOPOLDO 

LUIZ JEGORSKIE 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: 13487/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 13.851,64

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723863 Nr: 4860-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO ME, 

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA 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): DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO 

ME, CNPJ: 32971228000115, Inscrição Estadual: 131452371 e atualmente 

em local incerto e não sabido DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO, Cpf: 

66749778615, Rg: M-4.809.032, Filiação: Joao Osvaldo Lemos e Alba 

Regina Mambrini Lemos, data de nascimento: 14/02/1969, brasileiro(a), 

natural de São Sebastião do Paraiso-MG, divorciado(a), 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: 09/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO ME e DEBORAH REGINA LEMOS 

CARDOSO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 9427/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/09/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 24.776,20

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736849 Nr: 16105-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILSON GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764876 Nr: 15757-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 426532 Nr: 8670-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SILVA QUEIROZ - 

OAB:3571-B

 VISTO.

Intime-se a Fazenda para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736365 Nr: 15724-04.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTELES MORAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 745834 Nr: 5456-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENADRO GOMES DE LACERDA, ANTONIO 

SOARES DE AMORIM, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA, ELISANGELA S. 

TEIXEIRA, MYCHELLE V. DE ALMEIDA, AGUINALDO S. DE CARVALHO, 

TANIA SANTANA LEITE, JOÃO PAULO MESQUITA, VALDICLEI O. 

CARDOSO, SIDNEY A SOUZA, NIGENA ROQUE, JOYCE A. SANTANA, 

MANOEL C. SILVA, SIMONI S. A. FARIA SOUZA, LUZIMARE DE A. SOUZA, 

MARLENE R. DE JESUS, JOSIANE DOS S. SILVA, PATRICIA D. SOARES, 

JUSILENE S. OLIVEIRA, MARIA SONIA TORRES, JOSE ALVES A. SILVA, 

JUSAMARA SOARES, KALINKA L. DA SILVA, LETICIA F. DE ARAUJO, 

GRACIELLE APARECIDA TEIXEIRA, DOUGLAS PEREIRA, LEANDRO 

BRAULIO, VERA CORREIA DIAS, CARLA RIBEIRO FERREIRA, ABRAO DE 

JESUS FERREIRA, KAROLAINE A. DA SILVA, ELZA MAGALHAES 

RIBEIRO, MOISES A. SANTOS, LAURA M. DA SILVA, LINDOMAR VIEIRA, 

CLAUDENIL S. DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885

 Numeração: 5456-51.2014.811.003 - Código 745834 – Parte Requerente: 

Município de Rondonópolis – MT Parte Requerida: Movimento dos 

Moradores do Residencial Padre Miguel, representado por Antonio Soares 

Amorim - INTIMAÇÃO AO DRº RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB – MT 

14.885, representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 1.193,60 um 

mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos) e taxas judiciárias 

no valor R$ 1.235,00 (um mi, duzentos e trinta e cinco reais), sendo o 

débito com o FUNAJURIS no valor total de R$ 2.428,60 (custa e taxas: 

1.193,60 + 1.235,00 = 2.428,60) 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 
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Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764134 Nr: 15395-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785587 Nr: 8468-39.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE LARA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785982 Nr: 8577-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS SÃO PEDRO LTDA, 

EDER ALMEIDA PORTELA, CLEDERSON VICENTINI

 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): COMERCIO DE CEREAIS SÃO PEDRO 

LTDA, CNPJ: 02415869000122 e atualmente em local incerto e não sabido 

CLEDERSON VICENTINI, Cpf: 87045400187, Rg: 12648566, brasileiro(a), 

solteiro(a), agricultor. 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: 23/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIO DE CEREAIS SÃO PEDRO LTDA, EDER ALMEIDA PORTELAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9070/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 20.646,19

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800458 Nr: 14581-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803432 Nr: 15716-56.2015.811.0003

 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: JOSEFA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 349531 Nr: 4822-70.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - 

OAB:MT/5984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para atualizar o valor do débito, a fim de permitir a 

realização de bloqueio judicial do valor cobrado nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 376099 Nr: 4468-11.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO TEODORO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT4838A

 Numeração: 4468-11.2006.811.0003 - Código 376099 – Parte Exequente: 

Município de Rondonópolis Mt – Parte Executada: João Teodoro Sobrinho - 

INTIMAÇÃO A DRª GERALDO A DE VITTO JUNIOR, - OAB/MT – 4.838-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$ 127,09 (cento e 

vinte e sete reais e nove centavos), sendo débito com o FUNAJURIS, no 

valor total de R$ 462,54 (custa e taxas: 335,45+127,09 = 462,54) e, com o 

Cartório Distribuidor no valor de R$ 80,30, 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 
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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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 414714 Nr: 10307-46.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 714527 Nr: 9743-28.2012.811.0003

 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: ANALIA GONCALVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734665 Nr: 14422-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

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.: 737205 Nr: 95-53.2014.811.0003

 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: VERIDIANA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737219 Nr: 109-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755030 Nr: 10304-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALMIR JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 763434 Nr: 15096-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIONIL NUNES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIONIL PAES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:13.398 -MT

 (...)Logo, não se verifica qualquer nulidade na CDA que embasa a 

execução fiscal nº 763434, posto que a base do cálculo do IPTU, 

corresponde a realidade fática do imóvel. 3. Dispositivo.I - Rejeito a 

exceção de pré-executividade apresentada, pelos fundamentos 

expostos.II - Intime-se o excipiente desta decisão.III – Remetam-se os 

autos à exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar o devido 

andamento do feito, no sentido de atualizar o débito e indicar bens 

passíveis de penhora.IV – Sem indicação de outros bens passíveis de 

penhora pelo credor, lavre-se auto de penhora do imóvel que gerou a 

presente execução, a fim de satisfazer o débito executado, averbando-o 

junto a matrícula do imóvel, e ainda que habitável pela ré, é penhorável nos 

termos do art. 3º, V, da Lei 8.009/90. Devendo, no momento da penhora, 

serem intimados possesseiros e outros co-proprietários.V – Intime-se o 

exequente para, em 05 dias, dispor do necessário à penhora do imóvel. 

Transcorrido o prazo de 30 dias, sem recolhimento da diligência, 

notifique-se o exequente, via AR, para, em 05 dias comprovar o 

recolhimento, sob pena de extinção, art. 485, III do CPC.VI – Efetivada a 

penhora, intime-se o executado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, via DJE.VII – Nada sendo arguido, realize avaliação do bem, intimando 

as partes para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.VIII – No caso de 

inércia ao item V, voltem-me para sentença extintiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763434 Nr: 15096-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIONIL NUNES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIONIL PAES DE FREITAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 301 de 480



JUNIOR - OAB:13.398 -MT

 INTIMAÇÃO AO DRº MACIONIL PAES DE FREITAS JUNIOR - OAB:13.398 

-MT representando o polo passivo, para que tome ciência da Decisão 

prolatada nos autos às fls. 158/163, transcrita a seguir parte final : "(...) 

Dispositivo. I - Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, pelos 

fundamentos expostos. II - Intime-se o excipiente desta decisão. III – 

Remetam-se os autos à exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar o 

devido andamento do feito, no sentido de atualizar o débito e indicar bens 

passíveis de penhora. IV – Sem indicação de outros bens passíveis de 

penhora pelo credor, lavre-se auto de penhora do imóvel que gerou a 

presente execução, a fim de satisfazer o débito executado, averbando-o 

junto a matrícula do imóvel, e ainda que habitável pela ré, é penhorável nos 

termos do art. 3º, V, da Lei 8.009/90. Devendo, no momento da penhora, 

serem intimados possesseiros e outros co-proprietários. V – Intime-se o 

exequente para, em 05 dias, dispor do necessário à penhora do imóvel. 

Transcorrido o prazo de 30 dias, sem recolhimento da diligência, 

notifique-se o exequente, via AR, para, em 05 dias comprovar o 

recolhimento, sob pena de extinção, art. 485, III do CPC. VI – Efetivada a 

penhora, intime-se o executado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, via DJE. VII – Nada sendo arguido, realize avaliação do bem, 

intimando as partes para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. VIII – 

No caso de inércia ao item V, voltem-me para sentença extintiva."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 821607 Nr: 3470-91.2016.811.0003

 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: JOSIANI ALEXANDRA PESSOA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, MANUELLA AERNOUDTS - OAB:OAB/MT 

14503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Município para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748752 Nr: 7111-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IREMAR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA INSS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO NUNES 

ARAKAKI, para devolução dos autos nº 7111-58.2014.811.0003, 

Protocolo 748752, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805624 Nr: 16553-14.2015.811.0003

 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: ELY NARCISO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:OAB/SC11636A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...).No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. 

Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 

e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.(...). Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se, ainda, o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Efetuado o depósito, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os 

quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo 

aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de conhecimento 

em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata 

conversão do tipo do processo para liquidação de sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744587 Nr: 4708-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GEANNY ELOISA LOPES LEITE RONDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 270/275 reformou a sentença de extinção proferida (fls. 

222/225), determinando o regular processamento do cumprimento de 

sentença, inclusive com a sua liquidação.

Assim, intime-se o Estado de Mato Grosso para efetuar o depósito do 

valor dos honorários periciais indicado às fls. 125/126, no prazo de 20 

(vinte) dias, sob pena de bloqueio.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762400 Nr: 14672-36.2014.811.0003

 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 APARECIDA DOS SANTOS, MARIA ENI MENDES, 

ALMINDO JOSE DA SILVA, SINVAL ESTEVES RODRIGUES

 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:

 (...).No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA 

JUNIOR, podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro 

Jardim Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 

9973-9173, e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com.(...). Intimem-se as partes 

desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se, ainda, o requerido para que pague os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) 

dias.Efetuado o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de sentença.Por 

fim, informo que deliberarei acerca da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Intimem-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798975 Nr: 13897-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANE GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Procurador Geral Adjunto, Juliano Cesar Clemente, para 

assinar a petição de fls. 223/226, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sanada tal irregularidade ou decorrido o prazo sem manifestação da parte 

interessada, tragam os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782180 Nr: 7075-79.2015.811.0003

 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: SEBASTIÃO DA SILVA CORREA, MARLENE 

RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, 

n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e 

nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.(...) Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se, ainda, o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Efetuado o depósito, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os 

quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo 

aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de conhecimento 

em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata 

conversão do tipo do processo para liquidação de sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 770437 Nr: 2366-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVAL OLIVEIRA CARRIJO FILHO, WALDIVINO 

RODRIGUES DE ALMEIDA, MAURICIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador LUIZ ANTÔNIO SILVIO PEREIRA, 

podendo ser encontrado na Rua Fernando Correia da Costa, n° 697, bairro 

Vila Aurora, Rondonópolis-MT, Cep: 78740-000, e nos telefones: (66) 

9605-6200 /  (66)  3426-9932 /  (66)  3421-6631 ,  ema i l : 

luizcontador@terra.com.br.(...). Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se, ainda, o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Efetuado o depósito, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os 

quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo 

aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de conhecimento 

em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata 

conversão do tipo do processo para liquidação de sentença.Por fim, 

informo que deliberarei acerca da execução dos honorários advocatícios 

na oportunidade da decisão da liquidação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 437566 Nr: 6234-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, INLOGS 

ADMINISTRACAO DE BENS S/A, PEDRO LUIZ LOTTI, LUIZ GUSTAVO 

FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10017/MT, EDIVALDO LIMA DE MELO - OAB:12144, LUCIEN 

FABIO FIEL PAVONI - OAB:MT/6525, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228/MT

 VISTO.

Indefiro o pedido de fls. 193, eis que se trata de tentativa de transferir ao 

Juízo ônus que não lhe compete.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733873 Nr: 13774-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A

 VISTO.

Intime-se o executado para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca dos cálculos apresentados pela contadoria judicial às fls. 204/246.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 712666 Nr: 7743-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, INLOGS 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA 

SILVA, PEDRO LUIZ LOTTI, ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12144, PAULA BATTISTETTI MEDEIROS - OAB:16595/MT

 VISTO.

Indefiro, por ora, o pedido de penhora on line de ativos financeiros de fls. 

86, uma vez que não houve a citação de todos os executados.

 Cite-se o executado PEDRO LUIZ LOTTI via postal, no endereço informado 

às fls. 86.

Citem-se, ainda, as executadas AGRENCO DO BRASIL S.A. e AGRENCO 
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ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., na pessoa do Administrador Judicial, 

DELOITTE TOUCH TOHMATSU, conforme requerido às fls. 86.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811300 Nr: 18346-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Dê-se vista dos autos para a parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789940 Nr: 10208-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUILSON LEONEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 393138 Nr: 6667-69.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO, JOAO 

BATISTA BORGES JUNIOR, ROGERIO MARTINS TOSTA, RAMON COSTA 

SALES, WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE, ANDERSON 

VIEIRA DA SILVA, LUCELIO CARVALHAES DE MATOS, LUCIO NEVES DA 

SILVA, MÁRCIO ZWING HERCULANO, JOSE MESSIAS DE MATOS, 

ANAIDES BARROS DE SOUZA SANTOS, JOSE VIANEI LOPES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EDNO 

DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:MT/9.405, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, JOÃO 

BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598, MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - 

OAB:MT/5780, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT, 

ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - OAB:4792/MT, RODRIGO KURZ 

ROGGIA - OAB:13301-A/MT, Solange Cardoso Lemos - OAB:3603, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 Com essas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na ação civil de improbidade administrativa proposta 

pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 11, caput, da 

Lei n.º 8.429/92, o que faço para: 1) CONDENAR a requerida ANAÍDE 

BARROS DE SOUZA SANTOS nas seguintes sanções: a) perda da função 

pública; b) pagamento de multa civil no valor correspondente a 3 (três) 

remunerações percebida pela servidora pública, observando-se o valor da 

remuneração recebida na data da sentença, acrescido de juros de mora 

de 1% a partir da citação e correção monetária desde a data da sentença 

(Súmula 362 STJ), a ser recolhida favor do Fundo de Reparação de 

Direitos Difusos Lesados, criado pelo Decreto nº 1.306/1994, nos termos 

do art. 13 da Lei nº 7.347/85; e, c) proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. 2) CONDENAR o requerido 

MARCO ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO nas seguintes sanções: a) 

pagamento de multa civil no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção 

monetária desde a data da sentença (Súmula 362 STJ), a ser recolhida 

favor do Fundo de Reparação de Direitos Difusos Lesados, criado pelo 

Decreto nº 1.306/1994, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85; b) 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

três anos. 3) CONDENAR o requerido WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA 

CAVALCANTE na pena de proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de três anos.(...) P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787961 Nr: 9409-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, LUTFI 

MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ).Nesse contexto, em que pesem as alegações da Fazenda Pública 

Estadual em sentido contrário, deve ser deferido o pedido da executada, 

pois a verba em comento possui natureza alimentar. Logo, de acordo com 

expressa previsão legal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

tal verba se revela absolutamente impenhorável.Com essas 

considerações, DEFIRO o pedido de liberação dos valores penhorados 

nos autos (fls. 17), em favor da executada SONIA ELIZABETH DA SILVA 

BARROS.Cumpra-se.Rondonópolis, 1 de fevereiro de 2018.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789384 Nr: 9982-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE BERNARDO SANTOS - ME, LUCIENE 

BERNARDO SANTOS

 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): LUCIENE BERNARDO SANTOS - ME, 

CNPJ: 06033287000132 e atualmente em local incerto e não sabido 

LUCIENE BERNARDO SANTOS, Cpf: 52259935168, 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: 16/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LUCIENE 

BERNARDO SANTOS - ME e LUCIENE BERNARDO SANTOS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Omissão de informações 

economico-fiscais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 11775/2014.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 50.515,68

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792572 Nr: 11346-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

ROSELI APARECIDA DA SILVA, CLEUZA BARRA DA SILVA

 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): MEGA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

CNPJ: 07217149000176, atualmente em local incerto e não sabido ROSELI 

APARECIDA DA SILVA, Cpf: 29755418806, Rg: 36.193.214-5, 

brasileiro(a), solteiro(a), do lar e atualmente em local incerto e não sabido 

CLEUZA BARRA DA SILVA, Cpf: 48364860178, 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: 06/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MEGA 

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, ROSELI APARECIDA DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO AO FUPIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 2331/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.505,74

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 837867 Nr: 7976-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEMENTES SANTA CLARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Thassia Christina Duarte de 

Oliveira - OAB:MT0021896O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)julgo PROCEDENTE o pedido formulado na impugnação formulada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO e, consequentemente, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo impugnante no valor de R$ 3.396,07 (três mil, trezentos 

e noventa e seis reais e sete centavos) (fls. 64-v e 67).Devida à 

sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em a 10% (dez por cento) sobre o valor em 

excesso da execução (R$ 276,05), consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, 

do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo sem interposição de 

recurso, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os 

documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias.(....)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737603 Nr: 423-80.2014.811.0003

 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: MARIO ANTONIO DOS SANTOS

 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.: 780773 Nr: 6509-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A(BANCO PANAMERICANO 

S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRANE FARIAS RABELO 

LEITÃO - OAB:/ PE 28135-A

 Com essas considerações, diante da carência da ação decorrente da 

falta de interesse processual, julgo extinta a exceção de pré 

executividade, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto do 

incidente.Sem custas e honorários advocatícios. Intimem-se as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812743 Nr: 417-05.2016.811.0003

 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: DENIVALDA SOUZA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por DENIVALDA 

SOUZA FERREIRA DA SILVA.Condeno a autora 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.Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).P.R.I.C.Rondonópolis, 1 de 

fevereiro de 2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 396154 Nr: 9713-66.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FREDERICO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FREDERICO MULLER 

JÚNIOR - OAB:14224MT

 Numeração: 9713-66.2007.811.0003 - Código 396154 – Parte Exequente: 

Município de Rondonópolis Mt – Parte Executada: Ricardo Frederico Muller 

- INTIMAÇÃO A DRª RICARDO FREDERICO MULLER JÚNIOR, - OAB/MT – 

14224, representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias 
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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$ 127,09 

(cento e vinte e sete reais e nove centavos), sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor total de R$ 54,90 (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): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 883168 Nr: 11291-15.2017.811.0003

 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: ALCIBIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESPOLIO 

DE ILSON FIRMINO DOS SANTOS, SUELY DUQUE DOS SANTOS, DEBORA 

KAROLINE DUQUES FIRMINO, AMERICA PARTICIPAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:3486-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rejeito liminarmente os presentes embargos de 

terceiros, frente a sua intempestividade, extinguindo o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 675 do Código de 

Processo Civil. Promova-se o encarte da carta de arrematação expedida 

naqueles autos, junto àquela certidão, de fls. 115, no feito de código 

88313, remetendo cópia para este feito.Custas satisfeitas. Sem 

condenação em honorários.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.: 270432 Nr: 3518-12.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Espólio de Nercindo 

Lazaro Rodrigues em face do Município de Rondonópolis. Os cálculos 

foram homologados nos termos da decisão de fls. 509/511v. Expediu-se o 

Ofício – RPV de n°. 1074/2016, em 18 de agosto de 2016, recebido este 

pela Fazenda executada em 31 de agosto de 2016 (fls. 541v), o qual foi 

adimplido em 16 de março de 2017, fls. 553. O exequente manifestou-se 

nos autos, informando saldo residual da dívida, uma vez que o exequente 

não promoveu a atualização da dívida, pagando valor defasado, fls. 560.

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 – Visto em correição.

II – 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, bem como informações 

pertinentes, para que se proceda à atualização do valor devido.

III – Após, retorno dos autos, voltem-me para sentença homologatória.

IV – Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004142-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Autos: 1004142-48.2017.8.11.0003 Decisão Interlocutória 1. Relatório. 

Tratam-se de embargos de declaração interpostos por Calcenter Calçados 

Centro-Oeste Ltda., visando à modificação da sentença que julgou extinto 

o feito, em razão da ocorrência de litispendência. Breve relato. 2. 

Fundamentação. Quanto à tempestividade dos embargos, o prazo para 

interposição de embargos de declaração, conforme consta no art. 1.023 

do Código de Processo Civil, é de 05 (cinco) dias, sendo tempestivos os 

embargos de declarações interpostos, conforme certificado no evento de 

nº 9617611. Há de se destacar que, no caso, a irresignação da parte 

embargante cinge-se em modificar a sentença prolatada, a fim de que seja 

sanados supostos vícios de contradição, omissão e obscuridade. Ocorre 

que da leitura das razões recorrentes, não se vê qualquer dos elementos 

próprios dos embargos de declaração, sendo, em verdade, o recurso 

apresentado para rediscutir a matéria. Sendo assim não se pode perder 

de vista que todo recurso tem que preencher os seus pressupostos de 

admissibilidade. No caso dos embargos de declaração, seus 

pressupostos intrínsecos se constituem na existência de obscuridade ou 

contradição no texto da decisão recorrida, ou na omissão de ponto 

importante sobre o qual o Juízo tinha o dever de se manifestar, o que não 

se verifica no presente caso. 3. Dispositivo. I – Recebo os embargos de 

declaração, pois tempestivos, mas não os conheço posto que não há 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão prolatada. II – Intimem-se, 

anotando-se que a apresentação de embargos de declaração 

manifestamente protelatórios, como o presente, implicarão na multa do art. 

1.026, § 3º do CPC. III – Após, o trânsito em julgado, proceda-se ao 

arquivamento com as devidas baixas de praxe. Rondonópolis, 01 de 

fevereiro de 2018. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000306-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de pedido de cobrança de 

diferenças salariais decorrentes da URV em que foi negado o pedido de 

justiça gratuita. A parte autora compareceu aos autos postulando a 

desistência da ação. É o relatório. 2. Fundamentação. Considerando que a 

parte autora postularou pela desistência do pedido no evento 11558329. 

Deste modo, aplica-se o disposto no Art. 485, VIII, extinguindo o feito por 

desistência da parte. Insta salientar que com o advento do Código Civil de 

2015, o artigo 267, VIII não foi revogado, mas apenas disposto em artigo 

diverso, qual seja o 485, VIII. Neste sentido: EMBARGOS DE TERCEIRO - 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO 

DA HIPOSSUFICIÊNCIA - SIMPLES DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE 

CITAÇÃO - DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. A lei de 

regência condiciona a concessão da justiça gratuita às pessoas físicas 

mediante a simples afirmação, por parte do pretendente, de ser pobre no 

sentido legal. Inexistindo citação do réu, ora apelante, mostra-se 

perfeitamente possível a extinção do processo por desistência de parte 

autora sem anuência daquele. V.v. A assistência judiciária só se concede 

a  quem comprovar  a  necess idade .  (P rocessso  n º 

1.0024.07.480628-2/003(1), Relator Desembargador Valdez Leite 

Machado, data do julgamento 03/02/2011, data da publicação 03/05/2011). 
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3. Dispositivo. Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 

485, VIII do Código de Processo Civil, por desistência da missiva. Sem 

custas ou condenação em honorários. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se. Rondonópolis, 01de fevereiro de 2018. Wagner Plaza Machado 

Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008977-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA BORDIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1008977-79.2017.8.11.0003 Impetrante: Denise Aparecida Bordin 

Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. Relatório. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

Denise Aparecida Bordin, contra ato supostamente ilegal do Prefeito 

Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professor da 

Educação Infantil, em que foi classificada, através do Edital de Concurso 

Público nº 001/2015 – PMR/SEMEC. Para tanto, informa que ficou 

classificado na 96ª posição, para na modalidade ampla concorrência, 

sendo que a Administração Pública impetrada não teria realizado a 

convocação dos demais aprovados, apesar do surgimento de novas 

vagas, realizando contratação de profissionais temporários, para 

prestação de serviços referentes ao cargo em questão. A liminar fora 

indeferida, conforme Id. 10612379. Notificada, a autoridade coatora 

prestou informações, Id. 10646623. O representante do Ministério Público 

manifestou pela denegação da segurança, Id. 11214400. Breve 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 tela, a parte impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

Professor da Educação Infantil, para o qual foi classificado por meio do 

Concurso Público de edital nº 001/2015 – PMR/SEMED, promovido pelo 

Município de Rondonópolis/MT, com disposição de 60 (sessenta) vagas, 

tendo sido a parte autora classificada na 96ª lugar para o referido cargo. 

Como se vê, a impetrante foi classificada no concurso público fora do 

número de vagas previsto no edital, de modo que ela não tem direito 

subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. Nesta 

senda, consabido que ao candidato classificado fora do número de vagas 

ofertadas inicialmente pela Administração Pública não socorre direito 

líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga ocorre 

posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, não se 

encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da vaga, 

mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base em 

seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não os 

candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação de 

novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). Nesta senda, o concurso objeto do feito, 

constante o edital em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, 

enquanto vigente o certame a Administração Pública possui juízo de 

discricionariedade, com base nos critérios de conveniência e 

oportunidade, no que tange à convocação dos candidatos aprovados 

(Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste sentido é a jurisprudência deste 

eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO- 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS- NOMEAÇÃO- 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE 

DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados 

dentro do número de vagas oferecidas no edital do certame têm direito à 

investidura, desde que expirado o prazo de validade do certame, uma vez 

que, durante esse período, prevalece o juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE 

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – 

CARGO DE FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS 

VAGAS – CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 
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sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, ratificando o decisum liminar. Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição. 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, 01 de fevereiro de 2018. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004219-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NICELE MATOS DA SILVA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE ARAUJO OAB - GO8695 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Código: 1004219-57.2017.8.11.0003 Impetrante: Nicele Matos da Silva 

Ferreira Impetrado: José Carlos Junqueira de Araújo S E N T E N Ç A 1. 

Relatório. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar 

impetrado por Nicele Matos da Silva Ferreira, contra ato supostamente 

ilegal do Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, Sr. José Carlos Junqueira 

de Araújo, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de 

Enfermeiro, em que foi classificado, através do Edital de Concurso Público 

nº 01/2016. Para tanto, informa que ficou classificado na 48ª posição, na 

modalidade ampla concorrência, sendo que a Administração Pública 

impetrada não teria realizado a convocação dos demais aprovados, 

apesar do surgimento de novas vagas, realizando contratação de 

profissionais temporários, para prestação de serviços referentes ao 

cargo em questão. A liminar fora indeferida, conforme Id. 9890388. 

Notificada, a autoridade coatora prestou informações, Id. 10276406. 

Interposto recurso de agravo de instrumento, pela impetrada, da decisão 

que indeferiu a liminar, Id. 10207630. Indeferida a liminar no recurso 

interposto, mantendo a decisão, informações no Id. 10349424. O 

representante do Ministério Público manifestou pela concessão da 

segurança, Id. 10602549. Breve 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 tela, a parte impetrante 

busca a sua nomeação ao cargo de enfermeiro, para o qual foi 

classificado por meio do Concurso Público de edital nº 001/2016, 

promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, com disposição de 16 

(dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) para pessoas 

com deficiência e 02 (duas) para baixa renda, tendo sido a parte autora 

classificada na 48ª posição para o referido cargo, na modalidade ampla 

concorrência. Sustenta que o impetrado nomeou para exercer o cargo em 

Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF mais de 

89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a Relação de 

Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de modo que a 

vaga da impetrante, garantida por concurso público, está sendo ocupada 

de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando a impetrante 

classificada na 38ª posição e tendo o impetrado nomeado e/ou contratado 

de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros nomeados em 

comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, nasceu para aquela 

o direito subjetivo à nomeação. Da análise dos documentos encartados 

aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis/MT promoveu 

concurso público para provimento de cargos público Edital nº 01/2016. 

Como se vê, a impetrante foi classificada no concurso público fora do 

número de vagas previsto no edital, de modo que ela não tem direito 

subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. Nesta 

senda, consabido que ao candidato classificado fora do número de vagas 

ofertadas inicialmente pela Administração Pública não socorre direito 

líquido e certo à nomeação quando o surgimento de vaga ocorre 

posteriormente à publicação do edital, haja vista que nestes casos, não se 

encontra a Administração Pública vinculada ao provimento da vaga, 

mormente em vista ser ato discricionário por ela expedido com base em 

seu juízo de conveniência e oportunidade, podendo aproveitar ou não os 

candidatos somente classificados no certame. Neste sentido: A criação de 

novas vagas, durante o prazo de validade do concurso público, não 

garante o direito à nomeação àqueles que foram aprovados fora das 

vagas originalmente previstas no edital do certame, por se tratar de ato 

discricionário da Administração, não havendo falar em direito adquirido, 

mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes: EDcl no REsp 

824.299/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 02/06/2008; 

RMS 27130/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 

22/09/2008; RMS 11.208/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 

23/10/2000. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 

26.947/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

2/12/2008, DJe 2/2/2009). O concurso objeto do feito, constante o edital 

em anexo, encontra-se vigente, sendo certo que, enquanto vigente o 

certame a Administração Pública possui juízo de discricionariedade, com 

base nos critérios de conveniência e oportunidade, no que tange à 

convocação dos candidatos aprovados (Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). Neste 

sentido é a jurisprudência deste eg. TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA- 

CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS- NOMEAÇÃO- PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO- ORDEM 

DENEGADA. Os candidatos classificados dentro do número de vagas 

oferecidas no edital do certame têm direito à investidura, desde que 

expirado o prazo de validade do certame, uma vez que, durante esse 

período, prevalece o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. (TJMT - MS 137151/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

28/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) RECURSO DE APELAÇÃO – 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – CARGO DE 

FISIOTERAPEUTA – EDITAL N. 001/2007 – PREVISÃO DE TRÊS VAGAS – 

CANDIDATA APROVADA EM TERCEIRO LUGAR – NOMEAÇÃO 

ADMINISTRATIVA SOMENTE DA PRIMEIRA COLOCADA – CONCURSO 

EXPIRADO – SURGIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO 

APROVADO PLEITEAR EM JUÍZO SUA NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 
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candidato aprovado dentro desse número de vagas”. E pontuou, ainda, o 

eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte 

da Administração Pública somente se justifica quando estiver 

acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os 

quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve 

radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação 

do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). Portanto, estando a 

apelante classificada dentro do número de vagas e, expirado o prazo do 

concurso público, forçoso concluir que ela tem mesmo direito à nomeação. 

(TJMT - Ap 58315/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) 

Destaquei Nada obstante, ainda que assim o seja, isto é, ainda que de fato 

o impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que 

existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente 

feito, portanto com melhores condições e direito que a impetrante, sendo 

entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da 

liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em 

sentido contrário extrapolaria a abrangência inter partes do presente 

decisum, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito. Assim 

sendo, ante a existência de terceiros com melhores direitos ao impetrante, 

a denegação da segurança, com consequente confirmação da decisão 

liminar, é medida que impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, denego a segurança 

requestada, resolvendo o mérito, ratificando o decisum liminar. 

Oficie-se/comunique-se o D. Relatora do agravo de instrumento interposto, 

acerca desta sentença. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

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, 01 de fevereiro de 2018. Wagner 

Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667131 Nr: 187-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - OAB:23263/O

 Diante do exposto, in casu, não vislumbro nenhuma circunstância a 

ensejar a aplicação da cláusula “rebus sic stantibus”, disposta no art. 316 

do CPP, que viabilizasse a concessão do pleito defensivo. Portanto, em 

indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de JOSÉ PEDRO DA 

SILVA NETO, MANTENDO a sua segregação cautelar.Dê ciência às 

partes.Cumpra COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 24 de janeiro de 2017. 

Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 640938 Nr: 2426-48.2016.811.0064

 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): MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB:16330

 Intimação do reu na pessoa de seu advogado Dr. Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB/MT 16330, para comparecerem à audiencia de 

interrogatório no dia 30/04/2018 as 17:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 640938 Nr: 2426-48.2016.811.0064

 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): MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB:16330

 Intimação do reu na pessoa de seu advogado Dr. Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB/MT 16330, da designação da audiencia para o dia 

30/04/2018 as 17:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 658662 Nr: 7768-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a denúncia, para 

CONDENAR o réu ALLEX GOMES DA SILVA, devidamente qualificado, 

como incurso nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06 c/c art. 14 

da lei 10.826/03, em concurso material de crimes, à uma pena de 09 ( nove 

) anos de reclusão, em regime FECHADO, a teor do que estabelece o 

disposto no art. 33, § 2º, alínea “a” do CP, além 766 (Seiscentos e 

Sessenta e Seis ) dias multas, a 1/30 ( Um Trigésimo ) do salário mínimo 

vigente a época dos fatos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650744 Nr: 415-12.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON NOGUEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 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 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 

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.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o 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
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 Cod. Proc.: 664801 Nr: 13160-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES MARTINS DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado LUCAS RODRIGUES MARTINS 

DORNELLES.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 13:15 horas.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650744 Nr: 415-12.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON NOGUEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 INTIMAÇÃO DO DR. ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR- OAB/MT 

12.992, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA 

ACUSAÇÃO DO RÉU WELLINGTON NOGUEIRA SOARES, NOS AUTOS E 

AÇÃO PENAL Nº 415-12.2017.811.0064, CÓDIGO 650744.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663888 Nr: 12395-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR GUILHERME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - OAB:23.615-0

 Vistos, etc.

 Da análise dos autos, verifico que a defesa interpôs recurso de apelação, 

pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente à 

instância superior, consoante faculta o § 4º do art. 600 do Código de 

Processo Penal (fl. 176).

Assim, recebo o recurso de apelação interposto às fls. 176 em seus 

legais efeitos.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação .

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Por fim, expeça-se guia de recolhimento provisório, bem como remetam-se 

cópia da decisão de fls. 179/180 ao juízo da vara de execuções penais 

para que designe audiência admonitória, a fim de que o acusado dê inicio 

ao cumprimento da pena em regime semiaberto tal como determinado na 

sentença proferida nos autos, bem como na decisão monocrática 

prolatado nos autos do habeas corpus nº 1000501-27.2018.8.11.0000.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663888 Nr: 12395-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR GUILHERME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - OAB:23.615-0

 Ofício n.º 11/18/Gab. Rondonópolis/MT, 31 de janeiro de 2018.De: Juiz de 

Direito em Substituição Legal da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga.Ao: 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sakamoto, Relator do 

Habeas Corpus nº 1000501-27.GUILHERME DE OLIVEIRATrata-se de ação 

penal em que Altair Guilherme de Oliveira foi condenado como incurso nas 

sanções previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II (1º fato) e artigo 157, § 

2º, inciso I (2º fato) c/c artigo 70 (2 vítimas), ambos os crimes nos termos 

do a denúncia foi recebida.Resposta à acusação apresentada em 

13.11.2017 às fls. 97/102.No dia 21.11.2017 foi designada audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12.12.2017, às 13:15 horas.Audiência de 

instrução e julgamento realizada em 12.12.2017, ouvindo-se as 

testemunhas e vítimas, razão pela qual foi encerrada a instrução 

processual, ocasião em que o Ministério Público apresentou suas 

alegações finais de forma oral, saindo a defesa intimada para apresentar 

seus memoriais no prazo de 05 dias.Memoriais finais da defesa às fls. 

127/163.No dia 22.01.2018 a ação penal foi sentenciada, resultando na 

condenação do paciente a pena de 07 (sete) anos, 04 meses e 10 dias de 

reclusão e 13 dias-multas em regime inicial SEMIABERTO, porém este juízo 

não concedeu o direito o paciente recorrer em liberdade ante a gravidade 

dos delitos perpetrados, evidenciando a garantia da ordem pública (fls. 

167/176).Por fim, no que tange a determinação para designar audiência 

admonitória, informo a vossa excelência que este não é o juízo de 

execuções penais, contudo, foi determinado a expedição da guia de 

execução provisória, bem como o encaminhamento de cópia da decisão 

de vossa excelência para que o juízo de execuções penais desta 

comarca fixe o regime semiaberto face ao paciente.Sem mais para o 

momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da nossa 

elevada consideração e nos colocamos a disposição para eventuais 

esclarecimentos.Respeitosamente,

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666430 Nr: 14547-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 (...) 18.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o acusado Diogo Jacinto da Silva Oliveira na imputação 

deduzida nos termos do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.V – 

DOSIMETRIA DA PENA 19.Em observância ao disposto no art. 68 do 

Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de 

composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes 

termos.20.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância 

judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da 

estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse 

cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve 

ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito 

são normais à espécie.b)Antecedentes: diante da condenação penal 

existente em desfavor do acusado (ação penal n. 011.14.003698-8, 

encartada nos autos de execução penal cód. 318677, da 4ª vara criminal), 

valoro negativamente este ponto.c)Conduta social: a conduta social deve 

ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ 

Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 
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Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 608932 Nr: 6813-48.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 (...) 17.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR Fernando Carlos de Oliveira Souza como incurso nas 

sanções do art. 16, caput, da Lei 10.826/03.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA 

18.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.19.Primeira fase: circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: deixo de valorar 

negativamente neste ponto porque as circunstâncias consumadoras do 

delito são normais à espécie.b)Antecedentes: não havendo informações 

concretas acerca de condenação criminal passada em julgado anterior ao 

fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.c)Conduta social: no 

caso dos autos, não constato nenhum elemento capaz de valorar 

negativamente neste ponto.d)Personalidade do agente: a ação penal não 

reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo 

negativo em face do condenado.e)Motivos do crime: inexistem elementos a 

serem valorados negativamente, já que a motivação do crime é elementar 

do tipo.f)Circunstâncias do crime: não há elementos negativos a serem 

valorados na espécie.g)Consequências do crime: tratando-se de crime de 

perigo abstrato cuja consumação não exige resultado naturalístico, não 

existem just i f icat ivas para valorar negat ivamente neste 

ponto.h)Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não 

verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.20.Critério 

de fixação da pena-base: considerando nenhuma circunstância judicial foi 

desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 

anos de reclusão.21.Na segunda fase, não há agravantes a serem 

consideradas.22.Na segunda fase, diante da confissão do acusado, 

reconheço a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal. No entanto, 

por força do disposto na súmula 231 do STJ , deixo de diminuir a pena 

aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.23.Na terceira fase, 

inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao 

caso. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 297205 Nr: 777-34.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da costa campos - 

OAB:16944

 Intimação ao advogado DºAry da Costa Campos - OAB:19.944/B, para 

apresentar no devido prazo legal, Alegaçoes Finais do acusado Antonio 

Martins de Oliveira Filho.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 335818 Nr: 6634-85.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA, 

ERNANDES OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 (...)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 Fernando Carlos de 

Oliveira Souza. 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 acusado Fernando Carlos de Oliveira Souza, 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.(...) (...)Outrossim, não há que se falar em ausência de 

contemporaneidade, uma vez que os fundamentos da prisão preventiva 

prolongam-se no tempo e no espaço, ou seja, a ausência de comprovante 

de residência fixa e a fuga do distrito de culpa reforçam o risco de 

prejuízo a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, estando, 

portanto, alicerçados os fundamentos da segregação cautelar. Some-se 

isso com a gravidade concreta do delito supostamente cometido por 

Fernando. 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 à aplicação de outras 

medidas cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual o 

pedido não merece acolhimento. Diante disso, pelos fundamentos acima 

elencados e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 210/212, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho a 

prisão do acusado FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA. 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.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de março de 2018, às 16:00 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666064 Nr: 14248-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSC, AAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 (...)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 06 de março de 2018, às 13:30 horas. Intimem-se os 

acusados, os defensores, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e assistente(s) para 

que compareçam à audiência.(...) (...)Desta forma, diante das 

circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange à 

gravidade da infração penal perpetrada, além de ter sido praticada em 

concurso de agentes, mostra-se totalmente inadequada e insuficiente à 

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 
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ministerial de fls. 139/142, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa às fls. 

130/131v e mantenho a prisão da denunciada ADRIELI APARECIDA PORTO 

FERREIRA. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664511 Nr: 12916-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEAS DOS SANTOS PEREIRA, 

WELLINGTON CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de março de 2018, às 15:00 horas.

Intimem-se os acusados, os defensores, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

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.: 665243 Nr: 13558-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS DIVINO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de fevereiro de 2018, às 15:00 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 624953 Nr: 7343-81.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Vistos, etc. Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente o acusado Fernando 

Carlos de Oliveira Souza. Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro de 

2018, às 15:45 horas. Intime-se o acusado Fernando Carlos de Oliveira 

Souza, 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.(...) (...)Outrossim, não há que se falar em 

ausência de contemporaneidade, uma vez que os fundamentos da prisão 

preventiva prolongam-se no tempo e no espaço, ou seja, a ausência de 

comprovante de residência fixa e a fuga do distrito de culpa reforçam o 

risco de prejuízo a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, 

estando, portanto, alicerçados os fundamentos da segregação cautelar. 

Some-se isso com a gravidade concreta do delito supostamente cometido 

por Fernando. 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 à aplicação de 

outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual 

o pedido não merece acolhimento. Diante disso, pelos fundamentos acima 

elencados e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 201/203, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho a 

prisão do acusado FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA. Intime-se. 

Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663292 Nr: 11759-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES FELIPE COELHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado AQUILES FELIPE COELHO 

FILHO 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.

Por fim, determino que a arma apreendida seja enviada ao Comando do 

Exército Brasileiro, para fim de destruição, nos termos do art. 25, da lei 

10.826/03, tendo em vista que o teste de potencialidade lesiva já fora 

realizado.

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.: 665441 Nr: 13734-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.
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 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 HUGO GONÇALVES para, 

querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo 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.: 661907 Nr: 10494-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DE SOUZA LEITE, FERNANDO 

DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Intimação ao advogado DºAry da Costa Campos - OAB:19.944/B, para 

apresentar no devido prazo legal, Alegaçoes Finais do acusado Fernando 

Dorcelino Pereira da Silva.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665239 Nr: 13554-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE TEODORO DOS SANTOS, 

JOAO VICTOR DE ARAUJO MENDES, LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Cândido e 

Alessandra Maria de Souza, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais.

Diante da inquirição das vítimas, das testemunhas, do informante e 

interrogado os réus neste ato, declaro encerrada a instrução e mantenho 

os autos conclusos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665647 Nr: 13911-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RABELO SOBRAL

 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 WESLEY RABELO SOBRAL 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, oficie-se a autoridade policial para que junte nos autos o laudo 

de exame pericial, conforme solicitado à POLITEC por meio do ofício nº 

10852/2017 (fl. 17), sob protocolo nº 4085/2017, de 16.11.2017, às 

17h00min, no prazo de 15 (quinze) dias.

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.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 600662 Nr: 5098-05.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ALVES BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:, Ary da costa campos - OAB:16944, MARCELO AGDO 

CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 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 a elaboração do cálculo de liquidação de pena, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a Defesa constituída nos autos 

para requerer os benefícios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 606300 Nr: 4116-54.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL APARECIDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - OAB:

 EXECUÇÃO DE PENA – Código 606300

Vistos.

Verifica-se do cálculo de fl. 270, que o recuperando atingiu o lapso 

temporal para nova progressão de regime.

 Assim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação nos 

termos do §1º, do art. 112 da LEP.

Por celeridade, DESIGNO o dia 08/02/2018, às 15h, para analisar a 

possibilidade de concessão da progressão de regime em favor do 

recuperando, bem como realizar audiência admonitória para fixação das 

condições a serem cumpridas no regime aberto.

 Intime-se o recuperando para comparecimento, devendo a mesma 

comparecer portando o carregador da tornozeleira para devolução.

Comunique-se a Unidade de Monitoração.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Rondonópolis-MT, em 31 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.: 630210 Nr: 2457-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL APARECIDO 

GONÇALVES - OAB:17.580-MT, Sabrina da Silva Gonçalves - 

OAB:15529/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 118, inc. I, da Lei de Execução 

Penal, REGRIDO o regime prisional imposto ao recuperando GABRIEL 

ANTÔNIO DA SILVA, do aberto para o regime semiaberto.Elabore-se um 

novo cálculo de pena, intimando a defesa e Ministério Público para 

m a n i f e s t a ç ã o . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . E x p e d i e n t e 

necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 326503 Nr: 4554-85.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BALIEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT, MARCO 

ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO - OAB:7026-MT

 intimação da Defesa do cálculo de liquidação de pena elaborado, 

conforme abaixo se vê:

Execução Número: 4554-85.2009.811.0064

Nome Reeducando: Reginaldo Balieiro de Moraes

Condenações: Pena: 3a 7m 6d

Data Condenação: 09/06/2008

Data do Fato: 05/06/2008

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 6a 2m 20d

Data Condenação: 06/11/2009

Data do Fato: 06/11/2009

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 6a 2m 20d

Data Condenação: 12/04/2011

Data do Fato: 12/04/2011

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 5a 4m 0d

Data Condenação: 15/01/2006

Data do Fato: 15/01/2006

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 7a 1m 10d

Data Condenação: 17/10/2008

Data do Fato: 13/08/2007

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Interrupções

 Data Inicial:05/03/2009

Data Final:06/11/2009

Data Inicial:24/04/2013

Data Final:10/07/2014

Data Inicial:29/03/2006

Data Final:09/06/2008

Data Inicial:17/04/2009

Data Final:12/04/2011

Data de Prisão Definitiva: 15/01/2006

Regime atual: Semiaberto

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Aberto

Data base para progressão: 10/07/2014

Data para progressão de regime: 13/11/2018

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 15/01/2006

Data Livramento Condicional: 01/09/2023

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 22a 8m 20d

Pena Cumprida até data Atual: 5a 9m 5d

Data do Término da Pena: 03/08/2040

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 339606 Nr: 3410-08.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA LADISLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES 

- OAB:13.249

 Vistos.

A MM. Juíza determinou a remessa dos autos para o Ministério Público e 

defesa, para manifestação quanto à justificativa apresentada. Após as 

manifestações, voltem os autos conclusos para decisão.

Oficie-se a central de monitoração eletrônica informando o endereço 

atualizado do recuperando bem como a data de possível progressão de 

regime em 31/10/2017.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 608226 Nr: 6093-81.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON KEVEN LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Diante do exposto, com fulcro nos arts. 66, inc. II, da Lei de Execução 

Penal e 51, do Código Penal c/c art. 174, do Código Tributário Nacional, 

JULGO EXTINTA a pena privativa de liberdade e a pena multa aplicada ao 

recuperando JHON KEVIN LOPES.Determino que PROCEDA-SE com o 

recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em desfavor do 

apenado neste processo, bem como baixas e necessárias anotações, 

conforme determina o art. 1.697, parágrafo único , da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), comunique imediatamente ao 

Cartório Eleitoral desta decisão.Após, certifique-se o trânsito em julgado, 

cumprido as comunicações de praxe, havendo custas, taxas e multas 

encaminhe o presente feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

para cumprimento do artigo 4º do Provimento nº 15/2017-CM e art. 3º do 

Provimento nº12/2017 da CGJ, caso negativo ARQUIVE-SE os autos 

mediante as formalidades legais.Por fim, intime-se o recuperando para que 

compareça à Unidade de Monitoração para retirada da TORNOZELEIRA 

ELETRÔNICA, portando o carregador para devolução.Comunique-se à 

U n i d a d e  d e  M o n i t o r a ç ã o . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2017.Tatyana Lopes de 

Araújo BorgesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 642141 Nr: 3573-12.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANI FERREIRA BATALHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO NOBREGA DA SILVA 

- OAB:247265

 Vistos.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para as 

manifestações necessárias, haja a vista a juntada de carta manuscrita 

acostada à fl. 91 e atestado de trabalho às fls. 89/90.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 605958 Nr: 3767-51.2012.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:5773

 Vistos em Correição.

Primeiramente, ante a ausência do advogado Francisco Eudes Gomes de 

Lima, nomeio para o ato o Defensor Público Maicom Alan Fraga 

Vendruscolo.

 Ademais, oficie-se à Comarca de Primavera do Leste/MT, solicitando 

informações acerca da oitiva das testemunhas T. e B. e Elsa Emerick 

Batista.

Outrossim, ante a não intimação da vítima S. D. da S. e das testemunhas, 

faculto vistas a Sua Excelência o digno Promotor de Justiça para que 

manifeste o seu interesse ou não na oitiva da vítima e das testemunhas, 

declinando, se for o caso o seu respectivo endereço.

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.: 665656 Nr: 13917-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos etc.O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça 

requereu a desistência da vítima Kassia Monize de Freitas, a fim de que 

não seja extrapolado o prazo da instrução processual.Outrossim, pela 

defesa, por seu digno advogado foi requerida que a vítima seja ouvida, a 

fim de que se atenda ao princípio da verdade real, consignando que não 

se há falar em excesso de prazo, sustentando a complexidade do caso e 

sugerindo que a vítima seja ouvida como testemunha deste Juízo.Acolho a 

ponderação da defesa e passo a ouvir a vítima que após a diligência do 

gabinete do Ministério Público, ainda nesta tarde, quando a assistente de 

Sua Excelência o Dr. Promotor de Justiça, em diligências logrou obter 

informações de que a mesma, tomando um valor emprestado da vizinha 

dirigiu-se a este Fórum, conduzida por um mototaxista, e que já respondeu 

ao pregão, sendo ouvida em separado.A defesa do formulou requerimento 

para a oitiva das crianças, o que foi indeferido por este Juízo, pelo fato de 

que além de estarem em enterra idade já foi ultrapassada a fase de 

apresentação de oitiva de testemunhas.A respeito do pedido, ouvi o 

depoimento do acusado, suas emoções, sofrimento estampado no rosto 

de quem compreendeu o resultado de sua conduta e a consciência de sua 

responsabilidade com o fato, na justa ponderação de quem assume as 

consequências.A despeito dessa observação, por ora, não vejo motivos 

para alterar o seu estado de segregação, pedindo vênia a Sua Excelência 

o digno promotor de Justiça para adotar como razão de decidir os 

fundamentos esposados em seu parecer nessa oportunidade.Assim, 

INDEFIRO, pois, a concessão do pedido de liberdade provisória.Por fim, 

dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que dispõe o 

Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates orais 

em memoriais escritos faculto o prazo de 05 (cinco) dias.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 PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615102 Nr: 5757-43.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Vistos etc.

Primeiramente, ante o não comparecimento da testemunha Neurenice 

Rodrigues dos Santos, embora devidamente intimada, conforme teor da 

certidão de fls. 137, redesigno a presente audiência instrutória para o dia 

05/04/2018 às 15h30min, saindo os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha Neurenice Rodrigues dos Santos.

 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.: 626938 Nr: 8838-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigos 

109, inciso VI c/c 110, § 1º e 119, todos do Código Penal Brasileiro e, 

ainda, Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face da acusada SOLANGE ALVES 

FERREIRA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste 

feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor da acusada neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018. Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 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:

 Código: 667036

Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 
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Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do 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, 30 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667812 Nr: 784-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI VIEIRA DA SILVA, VALDOMIRO 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Código: 667812

Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Colha-se o parecer ministerial sobre o pedido de liberdade provisória 

acostado às fls. 127/129.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 608493 Nr: 6366-60.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 608493

Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado do v. acordão de fls. 222/225, 

conforme consta da certidão de fls. 232, bem como a readequação da 

pena do acusado Uanderson Nunes Siqueira para 02 (dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão, em relação ao delito descrito no Artigo 148, § 

1º, inciso I, do Código Penal, assim, remetam-se fotocópias destes autos 

ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (Vara de Execuções 

Penais).

Em seguida, arquivem-se estes autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 29 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656650 Nr: 6031-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO PEREIRA 

VERÍSSIMO - OAB:6612A, WALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:8053

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664431 Nr: 12843-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MATIAS UHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 INTIMAÇÃO DO DRº. CAIO FELIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699/O, 

para que proceda à IMEDIATA Devolvução dos autos em epígrafe, tendo 

em vista, o comunicação de prisão do réu.
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Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000513-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GARCAO SOBRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO)

LEANDRO OLIVEIRA KAISER OAB - MT16513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1000513-93.2018.8.11.0015 

AUTOR: ANTONIO JOSE GARCAO SOBRAL RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. DETERMINO à parte 

autora para, querendo, no prazo de 10 dias, emendar a inicial, a carrear 

aos autos comprovante do recolhimento das taxas judiciais, efetuando seu 

preparo integral, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

dos arts. 290 e 321, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de 

janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013756-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1013756-41.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: PAULO CEZAR 

BARBOZA Vistos etc. DETERMINO à parte autora para, querendo, no 

prazo de 10 dias, emendar a inicial, a carrear aos autos comprovante do 

recolhimento das taxas judiciais, efetuando seu preparo integral, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 290 e 321, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 01 de fevereiro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 213674 Nr: 13936-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RICARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para em 05 dias, apresentar demonstrativo 

atualizado do débito exequendo, a incluir a multa de 10% prevista no art. 

523, §1.º, do CPC, assim como os honorários advocatícios arbitrados na 

fase de cumprimento de sentença pela r. decisão de p. 65.

Com aporte do referido demonstrativo, conclusos para análise do pedido 

de penhora via sistema bacenjud.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 193705 Nr: 15474-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME FILHO, ROGERIO RODRIGUES 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON FABRICIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:MT-2.615, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15995/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para em 05 dias, apresentar demonstrativo 

atualizado do débito exequendo, a incluir a multa de 10% prevista no art. 

523, §1.º, do CPC, assim como os honorários advocatícios arbitrados na 

fase de cumprimento de sentença pela r. decisão de p. 267.

Com aporte do referido demonstrativo, conclusos para análise do pedido 

de penhora via sistema bacenjud.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 75689 Nr: 4051-22.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADORI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAIARA ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Vistos etc. Indefiro a pretendida penhora via sistema bacenjud, visto que 

deferida nos autos, foi parcialmente frutífera, consoante espelho de p. 

422/423, a atingir numerários disponíveis em conta poupança de 

titularidade da filha menor da executada, sem indicação de qualquer outra 

conta bancária em nome daquela. Tanto se confirma, que interposto 

agravo de instrumento, foi provido integralmente, a anular a decisão que 

determinou a dita penhora, nos termos do v. acórdão de p. 483/486, com a 

consequente liberação do valor constritado, já efetivada, conforme 

informação de p. 507. Noutra senda, no que tange ao requerimento de 

ofício à Delegacia da Receita Federal, para fornecer as três ultimas 

declarações de imposto de renda da demandada, não merece prosperar, 

pois imprescindível para seu deferimento, a comprovação de que a parte 

credora, a quem incumbe o ônus de localizar bens do devedor a fim de 

satisfazer sua pretensão e indicá-los ao juízo, tenha despendido esforços 

nesse sentido. Entretanto sem lograr êxito, já que a solicitação e/ou 

consultas pelo Poder Judiciário, de informações às empresas privadas e 

aos órgãos públicos, se afigura como medida de caráter excepcional, não 

devendo este encargo ser transferido ao Poder Judiciário. Portanto, 

indefiro a pretendida expedição de ofício à Receita Federal. Sendo assim, 

intime-se a parte exequente, para em 10 dias, indicar bens de propriedade 

da executada passíveis de penhora, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85079 Nr: 2511-02.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ ANTONIO HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0,  MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:MT 8.750

 Isto posto, não reconheço a existência de grupo econômico entre a 

executada e a empresa Expresso Satélite Norte Ltda., e 
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consequentemente indefiro a penhora de ativos financeiros via sistema 

bacenjud nas contas bancárias desta última. Portanto, intime-se a parte 

exequente, para em 10 dias, indicar bens de propriedade da parte 

executada, e/ou dar prosseguimento no feito, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de extinção.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90034 Nr: 7393-07.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ ANTONIO HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, VINICIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:MT 8.750

 Isto posto, não reconheço a existência de grupo econômico entre a 

executada e a empresa Expresso Satélite Norte Ltda., e 

consequentemente indefiro a penhora de ativos financeiros via sistema 

bacenjud nas contas bancárias desta última. Portanto, intime-se a parte 

exequente, para em 10 dias, indicar bens de propriedade da parte 

executada, e/ou dar prosseguimento no feito, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de extinção.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184207 Nr: 5274-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY MOURA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de adjudicação dos bens penhorados no auto de penhora e 

depósito de p. 75, frente e verso.

A adjudicação ainda é possível, não havendo empecilho à sua 

formalização. Todavia, a atualização da avaliação tem mais de ano. Foi 

realizada em junho de 2016 pela contadoria do juízo, tendo os bens 

alcançados a soma de R$ 4.181,81.

 Destarte, de modo a manter a paridade de tratamento respeitada a 

isonomia, defiro a adjudicação dos bens. Porém, determino que o seu valor 

seja corrigido desde 16/06/2016, data da última atualização, pela parte 

exequente em 05 dias.

Apresentado referido demonstrativo, conclusos os autos para análise do 

pedido de penhora via bacenjud do reclamado valor remanescente.

 Sem prejuízo, intime-se a parte executada do pedido de adjudicação, a 

teor do art. 876, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 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 dos Abaceteiros, nº 357, Jardim Jacarandas, Sinop/MT, ou outro 

endereço atualizado ao qual tenha conhecimento e informe.

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000345-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDO LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGILA VENTURA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000345-91.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ROBSON FERNANDO LUIZ DE LIMA REQUERIDO: NAGILA 

VENTURA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em conta a natureza da 

relação jurídica em questão e do provimento desejado, sem que vislumbre 

risco de ineficácia, caso seja ele concedido 'a posteriori', apreciarei o 

pedido liminar depois de instalado o contraditório, com o fito de obtenção 

de maiores elementos para a formação do convencimento do Juízo. 

Cite-se a requerida para, querendo, contestar o pedido, consignando no 

mandado as advertências legais (art. 802 c/c 803, ambos do CPC). 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de março de 2018, às 

15:00 horas, a ser realizada na sala de audiência do Gabinete da 1ª Vara. 

Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que 

nada leva a crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência 

firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao requerente. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de janeiro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000563-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP. DECISÃO Numero do Processo: 1000563-22.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CHRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO Vistos etc. Ação de Busca e 

Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, marca 

CHEVROLET, modelo ONIX FLEX LS 1.0 8V SPE/4 A/G 4P, ano 2015/2016, 

chassi 9BGKR48G0GG110120, placa QCA1130, cor PRATA e renavam nº 

1074094538, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de 

um financiamento no valor de R$ 30.660,42, em 48 prestações mensais, 

com vencimento final em 14/12/2019, mediante Contrato de Financiamento 

nº 4385470635, se tornando inadimplente em 14/09/2017, garantido por 

alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada, apesar de 

pormenores que revelam certa inconsistência, como a ausência das 

parcelas em atraso e seus respectivos valores, entretanto fáceis de 

levantar e à disposição do consumidor, se realmente pretendesse obtê-las 
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visando o pagamento, constituída por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada por intermédio do cartório à parte devedora, a qual recebeu, 

deixando clara a constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos 

os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o 

bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, defiro liminarmente a medida. Para tanto, 

expeça-se mandado de busca a apreensão, depositando-se o bem com o 

requerente, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação 

deste juízo. Nos termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de 

outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na 

forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, 

em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte 

autora livre do ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de janeiro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CEZAR ALTOE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THE SOY HOLDING FINANCEIRA AMERICA LATINA LTDA (EXECUTADO)

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALLAN CARLOS WANDERLAAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ADRIANA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000526-92.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: RENATO CEZAR ALTOE EXECUTADO: JOSEMIR MARTINS 

DOS SANTOS, ALLAN CARLOS WANDERLAAN DE OLIVEIRA, ADRIANA 

LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, THE SOY HOLDING FINANCEIRA AMERICA 

LATINA LTDA Vistos etc. Pedido de assistência judiciária gratuita que 

Renato Cesar Altoé, devidamente qualificado, que apresenta no bojo dos 

autos, visando obter a benesse na presente ação de execução de título 

extrajudicial com pedido de tutela de urgência. É o sucinto relato. Decido. A 

declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de 

confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar 

condições de arcar com as custas e as despesas processuais. A exordial 

mostra que o exequente entabulou com os executados instrumento de 

confissão de dívidas na importância de R$ 55.000,00, reside em bairro 

nobre da cidade, bem como esta assistido por advogado particular, 

evidenciando possuir condições financeiras suficientes, a ponto de arcar 

com os honorários de seu patrono e efetuar o recolhimento do preparo do 

presente feito, razão pela qual o afasta da linha da pobreza. Ademais, é 

de conhecimento deste juízo que o exequente é agricultor, e questiona 

uma dívida no valor de R$ 200.000,00, nos autos de Embargos à 

execução, que tramita na 2ª Vara Cível local, sob o Código nº 216897. 

Assim, resta claro que o exequente não é pessoa pobre na acepção 

jurídica do termo, portanto, não preenche os requisitos autorizadores para 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita. As circunstâncias 

observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável 

acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos, sob 

pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de direito, de 

acordo com o mandamento constitucional expresso. Alguém nas 

condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, 

sob pena vulgarizar o termo e estender o beneficio a todos, sem 

discriminação legal. Portanto convém prover as custas e despesas 

pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente 

apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do 

processo, mormente pelos valores indicados nos autos. Calha acentuar 

que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o 

benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois 

a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, 

inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente 

hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de 

“declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o 

vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Agricultor. Apresentação 

de declaração afirmando não ter condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. Presunção relativa de veracidade. Falta 

de motivos concretos para afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita que se impõe, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. 

Impossibilidade de análise da sua real situação financeira. Ausência de 

documentos idôneos a demonstrar que a cooperativa não tem condições 

de efetuar o pagamento das despesas processuais. Não comprovação da 

necessidade do beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa 

jurídica. Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica 

não configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

0931440-5; Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes 

Ferreira Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte preparar o feito em 

15 (quinze) dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo 

Civil. Caso não haja o preparo no referido lapso, será cancelada a 

distribuição e consequentemente extinto o processo sem alcance de 

mérito, equivalendo ao indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013759-93.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MILENE PARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013759-93.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MILENE PARIS EXECUTADO: RENISON FLAVIO FERREIRA 

RODRIGUES - ME Vistos etc. Pedido de assistência judiciária gratuita que 

Milene Paris, devidamente qualificada, que apresenta no bojo dos autos, 

visando obter a benesse na presente ação de execução de título 

extrajudicial. É o sucinto relato. Decido. A declaração de pobreza não 

prevalece quando sinais objetivos de confortável situação 

econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com 

as custas e as despesas processuais. A exordial mostra que a exequente 

é credora do executado da importância de R$ 56.000,00, cujo valor é 

proveniente da venda de um veículo de propriedade da exequente, bem 

como o documento de id. 11219631 demonstra que esta aufere renda 

razoável, ainda que por se tratar de verbas provenientes de sua 

aposentadoria e, ainda, esta assistida por advogado particular, 

evidenciando possuir condições financeiras suficientes, a ponto de arcar 

com os honorários de seu patrono e efetuar o recolhimento do preparo do 

presente feito, razão pela qual a afasta da linha da pobreza. Assim, resta 

claro que a exequente não é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, 

portanto, não preenche os requisitos autorizadores para a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. As circunstâncias observadas afastam o 

benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

aos que simplesmente o declaram nos autos, sob pena de banalizar o que 

deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Alguém nas condições objetivamente observadas 

não pode ser considerado pobre, sob pena vulgarizar o termo e estender 

o beneficio a todos, sem discriminação legal. Portanto convém prover as 

custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que os 

fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras para 

suportar os ônus do processo, mormente pelos valores indicados nos 

autos. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o 

magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas 

razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito 

ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles 

realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, 

invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega 

o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Agricultor. Apresentação 

de declaração afirmando não ter condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. Presunção relativa de veracidade. Falta 

de motivos concretos para afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita que se impõe, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. 

Impossibilidade de análise da sua real situação financeira. Ausência de 

documentos idôneos a demonstrar que a cooperativa não tem condições 

de efetuar o pagamento das despesas processuais. Não comprovação da 

necessidade do beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa 

jurídica. Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica 

não configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

0931440-5; Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes 

Ferreira Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte preparar o feito em 

15 (quinze) dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo 

Civil. Caso não haja o preparo no referido lapso, será cancelada a 

distribuição e consequentemente extinto o processo sem alcance de 

mérito, equivalendo ao indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LUIZ ANDRIOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES OZORIO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000524-25.2018.8.11.0015 

AUTOR: ROQUE LUIZ ANDRIOLI RÉU: CHARLES OZORIO DE LIMA Vistos 

etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. 

Apesar de juntar aos autos os extratos da conta bancária (Banco 

Bradesco), referidos documentos não estão visíveis. O referido 

documento é essencial para a apreciação do pedido de tutela de urgência, 

uma vez que o autor alega o não recebimento das parcelas da venda do 

bem móvel, objeto da presente ação. Assim, DETERMINO a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o autor trazer aos autos 

documentos legítimos, sob pena de seu indeferimento, pela inobservância 

dos arts. 319, inciso VI e 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 31 de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000004-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS SINOP 

LTDA - ME (RÉU)

DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

NEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000004-65.2018.8.11.0015 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: INDUSTRIA COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS SINOP LTDA - ME, DOUGLAS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, NEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Ação monitória com base contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa 

Flex, com disponibilização de limite de crédito rotativo ofertado pelo autor 

Banco do Brasil S/A aos requeridos INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS GRÁFICOS SINOP LTDA, DOUGLAS RODRIGUES DE 

OLIVEIRA e NEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA, cujo saldo disponibilizado 

pela instituição financeira autora e utilizado pela ré não teria sido coberto, 

embora utilizados meios suasórios para tal mister. O referido documento 

aponta, com efeito, a existência de relação jurídica entre as partes 

indicando possível pendência na liquidação do valor disponibilizado. 

Destarte, presentes estão as condições da ação, tendo a autora interesse 

processual para o manejo da presente lide. Logo, citem-se a parte 

requerida para pagar o débito apresentado em 15 (quinze) dias; ou, 

querendo, neste mesmo prazo, oferecer embargos. Expeça-se mandado 

de citação e pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte 

demandada que o pronto pagamento a isentará das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que a parte requerente dará quitação da 

obrigação, nos termos do § 1° do artigo 701, do Código de Processo Civil. 

Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver cumprimento da 

obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo assinalado, poderá 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, hipótese em que o 

processo prosseguirá na forma prescrita no artigo 513 e seguintes do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de janeiro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-05.2018.8.11.0015

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:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000008-05.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: BERTOLINO MESSIAS 

DA SILVA Vistos etc. Expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato 

citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da segunda via do 

mandado, proceda-se o oficial de justiça com a penhora e imediata 

avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos e 

intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte 

executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste. 

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, 

podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 31 de janeiro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-79.2018.8.11.0015

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:

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000016-79.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ROOSEVELT 

ALBERTO PETRAZZINI Vistos etc. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a 

contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da 

segunda via do mandado, proceda-se o oficial de justiça com a penhora e 

imediata avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos 

e intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte 

executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste. 

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, 

podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 31 de janeiro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013754-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013754-71.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CHARLES DE 

OLIVEIRA PEREIRA Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, MARCA/MODELO: 

VOLKSWAGEN/SPACEFOX 1.6 8V(COMFORTLINE)(TOTALFLEX) 

ALC./GAS. 4P (COMPLETO) TIPO:1, ANO:2008 COR: PRETA PLACA: 

KAH8923 CHASSI: 8AWPB05Z78A030384, melhor descrito nos autos, 

com pleito liminar, em virtude de um financiamento no valor de R$ 

16.000,00, em 48 prestações mensais, com vencimento final em 

15/12/2018, mediante Cédula de Crédito Bancário nº 1.01751.0000208.14, 

se tornando inadimplente em 15/06/2016, garantido por alienação fiduciária 

do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, 

incorrendo em mora conforme documentação apresentada. É breve 

síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito 

no contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere os autos, 

foi registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle 

dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código 

Civil. A mora da parte demandada, apesar de pormenores que revelam 

certa inconsistência, como a ausência das parcelas em atraso e seus 

respectivos valores, entretanto fáceis de levantar e à disposição do 

consumidor, se realmente pretendesse obtê-las visando o pagamento, 

constituída por meio de notificação extrajudicial encaminhada por 

intermédio do cartório à parte devedora, a qual recebeu, deixando clara a 

constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos 

legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, 

suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi devidamente 
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registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente encontra-se alienado 

fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do 

Código Civil, defiro liminarmente a medida. Para tanto, expeça-se mandado 

de busca a apreensão, depositando-se o bem com o requerente, o qual 

deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo. Defiro 

o pedido de inserção da restrição judicial relativa a esta ação na base de 

dados do RENAVAM, via órgão de trânsito respectivo, que deverá ser 

retirada após a apreensão efetivada, na forma do art. 3.º, § 9.º, do 

Decreto-Lei n.º 911/1969. Nos termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 

911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte 

requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 01 de fevereiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000202-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA MARIA ALBERICI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000202-05.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

THEREZINHA MARIA ALBERICI Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de 

rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações 

processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, marca CHEVROLET, 

modelo PRISMA (FLEX) LT(MYLINK) 1.0 8V SPE/4 A/G 4P, ano 13/14, 

chassi 9BGKS69B0EG213901, placa OBA5356, cor PRATA e RENAVAM 

nº 588045187, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de 

um financiamento no valor de R$ 24.993,97, em 48 prestações mensais, 

com vencimento final em 01/11/2017, mediante Contrato de Financiamento 

nº 4352687538, se tornando inadimplente em 01/02/2016, garantido por 

alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada, apesar de 

pormenores que revelam certa inconsistência, como a ausência das 

parcelas em atraso e seus respectivos valores, entretanto fáceis de 

levantar e à disposição do consumidor, se realmente pretendesse obtê-las 

visando o pagamento, constituída por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada por intermédio do cartório à parte devedora, a qual recebeu, 

deixando clara a constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos 

os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o 

bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, defiro liminarmente a medida. Para tanto, 

expeça-se mandado de busca a apreensão, depositando-se o bem com o 

requerente, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação 

deste juízo. Nos termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de 

outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na 

forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, 

em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte 

autora livre do ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 01 de fevereiro 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000120-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDE CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000120-71.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALCIDE CORREA Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não 

preencheu os requisitos legais exigíveis, visto que não comprovada a 

mora da parte requerida. Em que pese ter o autor apresentado notificação 

extrajudicial, não documento que comprove que houve a postagem para o 

endereço da requerida. Desta forma, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo a parte autora comprovar a mora, sob 

pena de seu indeferimento, pela inobservância do art. 3.º, do Decreto-Lei 

911/1969 e arts. 319, inciso III e 320; 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 01 

de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000071-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ALMEIDA BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000071-30.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RAQUEL ALMEIDA BARRETO Vistos etc. Sem delongas, 

verifico que a exordial não preencheu os requisitos legais exigíveis, visto 

que não comprovada a mora da parte requerida. Em que pese ter o autor 

apresentado notificação extrajudicial, não comprovação de que foi 

enviada correspondência no endereço da requerida. Desta forma, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a 

parte autora comprovar a mora, sob pena de seu indeferimento, pela 

inobservância do art. 3.º, do Decreto-Lei 911/1969 e arts. 319, inciso III e 

320; 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop- MT, 01 de fevereiro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008773-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ARRUDA CAMPOS (AUTOR)

MAYKE ARRUDA CAMPOS (AUTOR)

HELENA ARRUDA DE ASSIS (AUTOR)

M. A. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO CURADO OAB - 946.752.871-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Processo nº 1008773-96.2017.8.11.0015. Autores: Helena Arruda de 

Assis, Mariane Aparecida Arruda Campos, Maykon Arruda Campos e 

Mayke Arruda Campos. Rés: CARDIF do Brasil Seguros & Presidência S/A, 

Bradesco Vida & Previdência S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A. 
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Reporto-me à decisão proferida em 24.8.2017 (Doc. Id. 9546433), que 

concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada e determino à ré 

Bradesco Financiamentos S/A, em 05 (cinco) dias, suspender as 

cobranças administrativas e judiciais em decorrência dos valores 

referentes às parcelas nº 15 (vencimento em 22.3.2017) a 48 (vencimento 

em 22.12.2019) da Cédula de Crédito Bancário nº 2946450459 e não 

ajuizar Ação de Busca e Apreensão para reaver o automóvel Ford/Fiesta 

Sedan 1.6 Flex, ano/modelo 2014/2014, placa OXA 5181, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de 150 (cento e 

cinquenta) salários mínimos, e determinou a citação das rés para os 

termos da ação. Em 03.10.2017 (Doc. Id. 10146555), declarada aberta a 

audiência de tentativa de conciliação, restou infrutífera a tentativa de 

composição das partes, sendo que as rés apresentaram suas 

contestações em 06, 24 e 26.10.2017 (Docs. Id. 10212617/10475080) e os 

autores as impugnaram em 21.11.2017 (Docs. Id. 10778559/10778733), 

oportunidade na qual noticiaram o descumprimento da tutela de urgência 

concedida em 24.8.2017 (Doc. Id. 9546433), pela ré Bradesco 

Financiamentos S/A, que continua efetuando cobranças administrativas 

inerentes à Cédula de Crédito Bancário nº 2946450459. Na espécie, resta 

evidente o descumprimento da liminar concedida em 24.8.2017 (Doc. Id. 

9546433) pois, pelo menos até o dia 20.10.2017 (Doc. Id. 10778733), a ré 

Bradesco Financiamentos S/A continuou efetuando cobranças 

administrativas inerentes ao contrato de alienação fiduciária, enviando 

mensagens de texto (SMS) aos autores, para que efetuassem o 

pagamento do débito, com teores como “será peticionado hoje o bloqueio 

do seu veículo ligue agora e aproveite o desconto de até 90% dos juros”, 

“não acusamos recebimento das parcelas do seu contrato Bradesco 

podemos recorrer ao Decreto Lei 911/69-artigo3”, “liguei porem não 

atendeu estou com uma liminar deferida no seu contrato Bradesco” [sic]. 

Com efeito, diante da postura adotada pela ré Bradesco Financiamentos 

S/A, assiste razão aos autores quanto ao pedido de majoração da multa 

astreintes imposta à instituição financeira em 24.8.2017 (Doc. Id. 

9546433), pois não foi suficiente para coibir as cobranças administrativas, 

inerentes ao contrato “sub judice”. Diante do exposto, com fundamento 

nos arts. 297 do CPC, defiro o pedido formulado pelos autores em 

21.11.2017 (Docs. Id. 10778715/10778733) e determino à ré Bradesco 

Financiamentos S/A, em 05 (cinco) dias, suspender todas as cobranças 

administrativas e judiciais em decorrência dos valores referentes às 

parcelas nº 15 (vencimento em 22.3.2017) a 48 (vencimento em 

22.12.2019) da Cédula de Crédito Bancário nº 2946450459 e não ajuizar 

Ação de Busca e Apreensão para reaver o automóvel Ford/Fiesta Sedan 

1.6 Flex, ano/modelo 2014/2014, placa OXA 5181, sob pena de multa diária 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 250 (duzentos e cinquenta) 

salários mínimos, sem prejuízo de eventuais valores já devidos em razão 

do descumprimento da decisão proferida em 24.8.2017 (Doc. Id. 9546433). 

Em prosseguimento, à luz do disposto no art. 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. 

Sinop/MT, 29 de janeiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009239-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DAMIAN PREVE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO BARBOSA DE PAIVA (RÉU)

 

Certifico, em cumprimento ao despacho proferido nestes autos no ID 

11450775, considerando que no endereço informado na inicial o serviço 

de entrega residencial de correspondências não é atendido pelos 

Correios, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo legal, 

proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos 

termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante 

de pagamento, para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008254-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FANFA GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

CERTIFICO, nesta data, (autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT), considerando a informação contida no Ofício 

006/2018/CEJUSC, de 30/1/2018, do credenciamento 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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003729-96.2017.8.11.0015

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:

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (RÉU)

CIRO GEMELLI JUNIOR (RÉU)

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

 

Certifico, ante a manifestação juntada aos autos no documento ID 

11537624, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o advogado do autor para, no prazo de 05 dias, 

proceder a juntada nos autos da guia de diligência do Oficial de Justiça, a 

qual deve ser emitida no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) -> Emissão de Guias Online -> Diligência -> 

Emissão de Guia de Diligência, conforme disposto no Prov. n. 

07/2017-CGJ, para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009364-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDINA SANTIAGO DE CASTRO (RÉU)

 

CERTIFICO, nesta data, (autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT), considerando a informação contida no Ofício 

006/2018/CEJUSC, de 30/1/2018, do credenciamento 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 Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009364-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDINA SANTIAGO DE CASTRO (RÉU)

 

Certifico, em cumprimento ao despacho proferido nestes autos no ID 

11460150, considerando que no endereço informado na inicial o serviço 

de entrega residencial de correspondências não é atendido pelos 

Correios, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo legal, 

proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos 

termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante 

de pagamento, para posterior expedição do mandado
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009747-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIA CATHARINA WESCHENFELDER (RÉU)

 

CERTIFICO, nesta data, (autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT), considerando a informação contida no Ofício 

006/2018/CEJUSC, de 30/1/2018, do credenciamento 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. Certifico ainda, considerando que no endereço informado na 

inicial o serviço de entrega residencial de correspondências não é 

atendido pelos Correios, que intimo o advogado do autor para, no prazo de 

05 dias, proceder a juntada nos autos da guia de diligência do Oficial de 

Justiça, a qual deve ser emitida no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) -> Emissão de Guias Online -> 

Diligência -> Emissão de Guia de Diligência, conforme disposto no Prov. n. 

07/2017-CGJ, para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009439-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (RÉU)

 

Processo nº 1009439-97.2017.8.11.0015. Autor: Névio Manfio. Réu: Dalton 

Roberto Cagnini. Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 07.8.2017 

através do sistema informatizado “PJe”, por Névio Manfio em face de 

Dalton Roberto Cagnini. Preenchendo a inicial os requisitos essenciais, não 

sendo caso de improcedência liminar do pedido e não havendo pedidos 

liminares pendente de análise, em observância ao artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para 24.4.2018 (terça-feira), às 10:00 

horas, devendo o réu ser citado com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. 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, diante da disponibilidade e interesse em atuar 

como mediadora judicial em audiências de tentativa de conciliação, 

inclusive nas causas que tramitem sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita, nomeio como conciliadora judicial Priscila Stella Nogueira Munhoz, 

a  q u a l  p o d e  s e r  c o n t a t a d a  a t r a v é s  d o  e - m a i l 

“adv.priscila.munhoz@gmail.com”. A audiência será realizada no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48), por conciliadores/mediadores 

credenciados, de acordo com a Resolução nº 125/2010-CNJ e 

normatização da Diretoria do Foro local. Em observância ao artigo 169, 

“caput”, e § 2º, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e § 2º e anexo único, do 

Provimento nº 09/2016-CM, fixo os honorários do conciliador/mediador em 

R$ 120,00 (cento e vinte reais), por hora de trabalho, cabendo ao autor, 

em 05 (cinco) dias, antecipar a despesa, mediante depósito em conta 

judicial vinculada ao processo, mercê do artigo 82, § 1º, do CPC. Caso a 

sessão de conciliação exceda o período de 01 (uma) hora de duração, 

caberá ao autor, em 05 (cinco) dias, complementar os honorários do 

mediador, proporcionalmente ao tempo excedido, salvo se houver acordo, 

hipótese em que os honorários serão rateados entre as partes. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Cumpra-se e 

intimem-se. Sinop/MT, 24 de janeiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009439-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (RÉU)

 

CERTIFICO, nesta data, (autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT), considerando a informação contida no Ofício 

006/2018/CEJUSC, de 30/1/2018, do credenciamento 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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1013747-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO JARCZEWSKI OAB - GO7797 (ADVOGADO)

HELIO JARCZEWSKI JUNIOR OAB - GO31318 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMAIS - AGROPECUARIA E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

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 11424337).

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009622-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER RAMME BAU (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTINA CONTE RODRIGUES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO)

 

Embargos à Execução nº 1009622-68.2017.8.11.0015. Embargante: Heber 

Ramme Bau. Embargada: Clementina Conte Rodrigues. Vistos em 

correição. Trata-se de Embargos à Execução, opostos em 14.8.2017 por 

Heber Ramme Bau em face de Clementina Conte Rodrigues. Conforme 

disposto no art. 919, “caput”, do CPC, em regra, os embargos à execução 

não terão efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses do § 1º do referido 

dispositivo legal: “quando verificados os requisitos para a concessão da 

tutela provisória” e “desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes” [sic]. Na espécie, a Execução 

por Quantia Certa nº 1002379-10.2016.8.11.0015 (“PJe”) não está 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes para atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos. Posto isso, diante da ausência dos 

requisitos do art. 919, § 1º, “in fine”, do CPC, ao menos por ora, indefiro o 

pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, à 

luz do disposto no art. 920, I, do mesmo código, determino a intimação da 

embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Por fim, traslade-se cópia desta decisão para a Execução por Quantia 

Certa nº 1002379-10.2016.8.11.0015 (“PJe”) e remetam-se as 

informações processuais solicitadas pelo Ouvidor-Geral Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 26 de outubro de 
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2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 267573 Nr: 8102-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALESSANDRO COSTA DA SILVA, DANIEL 

SANTANA DA SILVA, LUCIANA ROBERTA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GONTIJO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA ENGELHARDT 

BITTI - OAB:OAB/ ES 9.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA LÚCIO LACERDA - 

OAB:MG/ 104.381

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência para inquirição da 

testemunha CB. PM. RR. Alfredo Leite da Cruz, a ser realizada em 

03.5.2018 (quinta-feira), às 16:30 horas.

Observe-se e cumpra-se os arts. 393 e 1.210 e seguintes da CNGCGJ/MT 

e, sobretudo, o art. 455 do CPC.

Após, cumprido o objeto da precatória determino a devolução da presente 

ao juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 121372 Nr: 546-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A (atual denom. de Banco 

Autolatina S.A.), MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. S. DAS NEVES NORTE BONICONTRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Em observância aos artigos 5º, LV, da CRFB c.c. 7º, 9º e 10º, do CPC, 

delibero ouvir a exequente, em 05 (cinco) dias, acerca do teor do ofício nº 

0150/2017 - RFB/IRF/MNO/1ª RF/Sarac e documentos que o instruem, 

devendo, no mesmo prazo, cumprir a decisão proferida em 08.9.2017 (f. 

273).

Comunique-se ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil José Marcelo 

Priotto de Oliveira que tão logo oportunizado o contraditório ao exequente, 

será deliberado a respeito da restrição judicial sobre o veículo objeto de 

penhora.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 175516 Nr: 11120-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA - INCORPORAÇÃO 

DE EMPREENDIM. IMOBILIÁRIOS, CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA 

(CAMPING CLUB CONDOMÍNIO RESIDENC. E RECREATIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, REITERO a INTIMAÇÃO ao exequente, em 05 (cinco) 

dias, apresentar memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, 

bem como promover os demais atos e diligências que lhe competem, 

observando o disposto no artigo 523, § 1º e 524, II a VII, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 230410 Nr: 5825-72.2015.811.0015

 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: ILONI MARIA SPECHT MEOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS MARTINELLO - ELETROMAR 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16.857/MT

 Em observância ao artigo 1.010, § 3º, do CPC, considerando que já foi 

apresentada resposta em 13.9.2017 (fls. 102/114), remetam-se os autos 

ao e. TJMT para análise do recurso de apelação interposto pela ré 

Eletromar Móveis e eletrodomésticos Ltda., em 28.7.2017 (fls. 83/90), e do 

recurso adesivo interposto pela autora Iloni Maria Specht Meotti em 

13.9.2017 (fls. 93/101).

À luz do art. 1.010, § 2º, do mesmo código, intime-se a ré para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao e. 

TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

 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

 Certifico que nesta data promovi a inclusão do advogado da parte 

requerida no Sistema Apolo.

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes para 

que tomem ciência do teor da decisão adiante transcrito: 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.: 297379 Nr: 6840-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DALMOLIN, JANDIRA MARIA 

DALMOLIN, ROBERTO DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN, JONAS DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DIAS NETO - 

OAB:8.412/MT-A, LAURA FAVARETTO - OAB:22701/O, RAQUEL 

MANSANARO - OAB:271.599-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência para inquirição da 

testemunha Leonildo Bares, arrolada pelo réu, a ser realizada em 

26.4.2018 (quinta-feira), às 14:30 horas.

Promova-se a anotação dos advogados do réu Jonas Dal Molin, para 

futuras intimações.

Observe-se e cumpra-se os arts. 393 e 1210 e seguintes da CNGCGJ/MT, 

sobretudo, o art. 455 do CPC, e proceda-se a correta distribuição e 

anotação da Carta Precatória para oitiva da testemunha Leonildo Bares.

Comunique-se ao juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 115281 Nr: 7977-06.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLISSAK CIA LTDA, LUIZ HENRIQUE RISSARDI 

FLISSAK

 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: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Defiro o pedido formulado pela exequente em 12.4.2017 (f. 132) e 

determino a suspensão do processo, pelo prazo de 01 (um) ano.

Em observância ao art. 921, III, §§ 1º a 5º do CPC, decorrido o prazo de 01 

(um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos 

deverão ser arquivados, iniciando-se, a partir de então, o prazo de 

prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos após o prazo de suspensão, digam 

as partes, em 15 (quinze) dias, após, venham conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 115475 Nr: 8156-37.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO RAMOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS . LTDA-Rep Legal, MARLI TEREZINHA GOBBI 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:2320/MT, 

REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando que foi atualizado o cadastro dos 

advogados, nos termos do despacho de f. 373, INTIMO o exequente, em 

15 (quinze) dias, comprovar o depósito dos honorários periciais 

apresentados pelo perito/avaliador em 25.5.2017 (fls.281/288) e, na 

oportunidade, manifestar-se acerca da impugnação à penhora 

apresentada pelas executadas em 19.6.2017 (fls. 304/366), mercê dos 

arts. 5º, LV, da CRFB/88 c.c. 7º, 9º e 10º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 118016 Nr: 10325-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLISSAK CIA LTDA, LUIZ HENRIQUE RISSARDI FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Em observância ao artigo 1.010, § 3º, do CPC, considerando que já foi 

apresentada resposta em 27.9.2017 (fls. 345/357), remetam-se os autos 

ao e. TJMT para análise do recurso de apelação interposto pelos 

embargantes Flissak & Cia Ltda e Luiz Henrique Rissardi Flissak, em 

30.3.2017 (fls. 326/338).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 130618 Nr: 9834-53.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE APARECIDA PAULATTI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI 

- OAB:19724/O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601-MT

 Em observância ao artigo 1.010, § 3º, do CPC, considerando que já foi 

apresentada resposta em 17.7.2017 (fls. 158/171), remetam-se os autos 

ao e. TJMT para análise do recurso de apelação interposto pela autora 

Leide Aparecida Paulatti Rodrigues, em 20.6.2017 (fls. 135/149).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157231 Nr: 4348-53.2011.811.0015

 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: JOSÉ CARLOS ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Em observância ao artigo 1.010, § 3º, considerando que o autor, 

devidamente intimado para apresentar resposta, quedou-se inerte, 

conforme certificado em 01.12.2017 (f. 84), remetam-se os autos ao e. 

TJMT para análise do recurso de apelação interposto pela ré Leila Matos, 

em 13.7.2017 (fls. 79/82).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 179069 Nr: 14925-56.2012.811.0015

 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: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO - OAB:MT/12.110

 Diante disso, conheço dos embargos, acolhendo-os parcialmente para 

sanar a omissão da sentença e condenar o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da autora, em decorrência da 

improcedência do pedido reconvencional, no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor sucumbido (R$ 11.200,00), mantendo, no mais, a 

sentença, em todos os seus termos.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 187750 Nr: 9023-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Em observância ao artigo 1.010, § 3º, do CPC, considerando que já foi 

apresentada resposta em 15.9.2017 (fls. 316/332), remetam-se os autos 

ao e. TJMT para análise do recurso de apelação interposto pela ré Oi 

Móvel S.A., em 02.8.2017 (fls. 296/301v).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 243541 Nr: 14185-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, ANA PAULA 

FINGER MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 326 de 480



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LUÍS W. FERNANDES - 

OAB:17964-PR, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:Oab/PR 64.833, 

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - OAB:OAB/PR 58.676, SERGIO 

HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 Em observância ao artigo 1.010, § 3º, do CPC, considerando que já foi 

apresentada resposta em 17.8.2017 (fls. 225/236), remetam-se os autos 

ao e. TJMT para análise do recurso de apelação interposto pelo 

embargante Marcos Henrique Mascarello, em 13.7.2017 (fls. 204/221).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 83390 Nr: 828-27.2007.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRICOLA SCHIMIDT LTDA., LUIZ 

CARLOS SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, LEOPOLDO PIZZOLATO DE SÁ - OAB:30.962, RUI 

SANTOS DE SÁ - OAB:6.104-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 Em observância ao artigo 845, § 1º, do CPC, lavre-se o competente termo 

de penhora do imóvel descrito na matrícula nº 29.433 do CRI local (fls. 

270/271), remetendo ao oficial registrador, juntamente com os dados do 

exequente, conforme solicitado.

Para avaliação do bem penhorado, considerando tratar-se de imóvel rural 

com área de 8,10ha (oito hectares e dez ares), nomeio perito/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 

apresentar proposta de honorários, em 10 (dez) dias, a serem suportados 

pelo exequente (NCPC, art. 95, § 1º).

O laudo de avaliação deverá ser apresentado em 10 (dez) dias, após a 

comunicação ao perito, do depósito judicial dos honorários periciais, 

ouvindo-se as partes, em seguida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em observância ao artigo 675, parágrafo único, do CPC, determino a 

intimação pessoal, pelo correio, com AR, de Gilmar Aliberti, pessoa em 

cujo nome está registrado o imóvel penhorado, bem como de todos os 

credores hipotecários e pignoratícios.

Certifique-se se foram efetivadas as penhoras dos créditos do executado 

Luiz Carlos Schimidt nos autos Códs. 179401 e 179522, em trâmite pelos 

Juízos da 3ª e 4ª Varas cíveis locais, respectivamente, intimando-se o 

executado a respeito (art. 841 do CPC).

Acerca da postulação apresentada pela terceira embargante Silvia Helena 

Schimidt (Embargos de Terceiro Cód. 114888) em 02.02.2017 (f. 260), 

delibero ouvir o exequente, em 05 (cinco) dias, incumbindo-lhe, no mesmo 

prazo, comprovar a averbação da penhora (CPC, art. 844), apresentando 

certidão atualizada da matrícula do imóvel penhorado, bem como memória 

discriminada e atualizada dos cálculos da dívida.

Promova-se a exclusão do nome de Silvia Helena Schimidt das futuras 

publicações, porquanto encontra-se com seu registro na OAB cancelado.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 89242 Nr: 6591-09.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU ORTIZ KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 94301 Nr: 1325-07.2008.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI HENDGES GARCIA DE ANDRADE, 

THOMAZ GARCIA DE ANDRADE NETO, IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Em que pese o pedido formulado pela exequente em 21.6.2017 (f. 132), 

pleiteando a suspensão da decisão proferida em 19.5.2017 (f. 124), o 

processamento do recurso de apelação interposto nos autos dos 

embargos à execução em apenso, não obsta o prosseguimento da 

execução pelo saldo remanescente.

 Diante disso, indefiro o pedido formulado pela exequente em 21.6.2017 (f. 

132), e determino o cumprimento integral da decisão proferida em 

19.5.2017 (f. 124).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 118764 Nr: 11036-02.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MONDRIAN RESIDENCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Desse norte, constata-se a inexistência de qualquer obscuridade na 

decisão, mas sim, mero equívoco da parte na compreensão dos seus 

termos, por leitura inadequada.Outro equívoco ou desídia na leitura da 

decisão está retratada na interposição, pela executada, de recurso de 

apelação em 19.6.2017 (fls. 680/693), contra a decisão interlocutória 

proferida em 16.5.2017 (fls. 656/657), sob o pretexto de tratar-se de 

“decisão terminativa do cumprimento de sentença” [sic], quando não foi 

sequer homologado o acordo celebrado pelas partes em 19.5.2017 (fls. 

661/666).Em verdade, prossegue a executada na mesma linha de 

postulação desleal e temerária já ressaltada na decisão proferida em 

16.5.2017 (fls. 656/657), deduzindo pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei e interpondo recursos com intuito manifestamente 

protelatório.Diante disso, cuidando-se de mero equívoco da parte na 

compreensão dos termos da decisão, que não padece de qualquer vício, 

rejeito os embargos de declaração opostos pela executada em 06.6.2017 

(fls. 677/679), mantendo a decisão proferida em 22.5.2017 (f. 672) em 

todos os seus termos.Não obstante, considerando que o recurso de 

apelação interposto pela executada em 19.6.2017 (fls. 680/693) não 

prejudica o acordo celebrado pelas partes em 19.5.2017 (fls. 661/666), 

homologo-o para que surta efeitos jurídico-legais e, por conseguinte, 

declaro extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.Em 

observância ao artigo 1.010, § 3º, do CPC, considerando que a exequente 

já apresentou resposta em 14.8.2017 (fls. 697/707), remetam-se os autos 

ao e. TJMT para análise do recurso de apelação interposto pela executada 

em 19.6.2017 (fls. 680/693), em face da decisão interlocutória proferida 

em 16.5.2017 (fls. 656/657).Promova-se a anotação do novo advogado da 

executada, mercê do substabelecimento, sem reservas, subscrito em 

19.6.2017 (f. 693).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 123955 Nr: 3168-36.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAUÊ FURRIER ILDEFONSO, EDSON DE MATOS 

IDELFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIZE FÁTIMA PIGOSSO MOCELINI, 
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VANESKA PAIVA TOTI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/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, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, ante o retorno dos autos da Segunda Instância com a 

sentença/decisão do TJMT transitada em julgado em 01/12/2017 (f. 371), 

INTIMO as partes para requererem o que entenderem de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 130047 Nr: 9262-97.2010.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRANTE CHIARELLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:OAB/MT 10.917-A

 declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, 

revogando a liminar concedida em 01.12.2010 (f. 42), a qual, ressalte-se, 

sequer foi efetivada pela requerente. Translade-se cópia desta sentença 

para os Embargos de Terceiro cód. 158042, em apenso. Em observância 

ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 82, do NCPC, condeno a 

requerente ao pagamento das custas, taxas e eventuais despesas 

processuais remanescentes. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 130113 Nr: 9328-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A

 Preenchidos os requisitos dos artigos 1.003, § 5º e 1.010 do CPC, recebo, 

com efeito suspensivo, o recurso de apelação interposto pela embargada 

New Agro Agrícola Comércio e representação Ltda., em 20.6.2017 (fls. 

107/115).

Considerando que o embargante já apresentou resposta em 26.7.2017 

(fls. 121/125), remetam-se os autos ao e. TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 191071 Nr: 12699-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONIR TOLOTTI CHALITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PAULA S. CENTIRION LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO para, no prazo de 05 dias, retirar em 

cartório os documentos desentranhdos dos autos, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 238078 Nr: 10823-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIR GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA - 

OAB:12687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, QUE remeto os autos à INTIMAÇÃO do patrono do autor 

para, em 05 dias, retirar a certidão requerida à f. 53 que está disponível, 

bem como cumpra integralmente a decisão proferida na f. 51, 

notadamente, no mesmo prazo, "promover os atos e diligências que lhe 

competem, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 252575 Nr: 19641-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE ANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PANULO GONÇALVES, LUIZ CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 Previamente à homologação do acordo celebrado em 08.01.2018 (fls. 

113/116), determino à exequente, em 05 (cinco) dias, informar se o 

cheque nº 00055, da conta corrente nº 006589-7, agência 5581 do Banco 

Bradesco S.A., no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), emitido por 

Irene Panullo, CPF 507.913.709-68, foi compensado.

Determino ao executado Luis Carlos Bernardino Teixeira, em 05 (cinco) 

dias, assinar a via original do acordo celebrado (f. 116).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 255858 Nr: 1324-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO CELSO TESCHIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA - OAB:12687, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando a informação contida no Ofício 

006/2018/CEJUSC, de 30/01/2018, 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. 

Entretanto, caso a parte já tenha depositado, deverá informar dados 

bancários para restituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 262674 Nr: 5218-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVES GILMAR PETRAZZINI, ROOSEVELT 

ALBERTO PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA NATARI VIEIRA - 

OAB:14.479, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:147479/RJ

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO o Exequente para, no prazo de 05 dias, 

querendo, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos às 

fls. 90/93 e efetuar o depósito dos honorários periciais de fls. 81/89, nos 

termos da decisão de f.77/77v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 298447 Nr: 7447-21.2017.811.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 328 de 480



 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CAMILO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE SONIA ARAUJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência para oitiva da 

testemunha Marlene Antunes de Lírio dos Santos, arrolada pela ré, a ser 

realizada em 19.4.2018 (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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 307710 Nr: 13313-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBILA STRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE CASTRO PEREIRA, HOSPITAL 

MATERNIDADE JACARANDÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:OAB/MT Nº19.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência para inquirição da 

testemunha Jony Carlos Karvat Rattmann, arrolada pelo autor, a ser 

realizada em 19.4.2018 (quinta-feira), às 17:30 horas.

Promova-se a anotação dos advogados dos réus, 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.: 312331 Nr: 15970-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CESAR GOMES - 

OAB:8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de carta precatória distribuída originariamente perante o Juízo da 

6ª Vara Cível local (Vara Especializada da Fazenda Pública), em 

30.11.2017, porém, redistribuída a este Juízo da 2ª Vara, por impulso 

ordinário da secretaria, em virtude da Resolução nº 11/2017 TP, que 

alterou a competência das varas cíveis e criminais.

Não obstante, diante da redistribuição da carta precatória, constata-se 

que figura no polo passivo da demanda a Fazenda Pública Estadual de 

Mato Grosso.

Nestas circunstâncias, sem embargo de entendimento diverso, resta 

evidente o interesse da fazenda pública no julgamento da causa, de sorte 

que não há qualquer justificativa para o ato ser realizado em outra 

jurisdição, quando existe na comarca vara especializada da fazenda 

pública, nos termos da Resolução nº 15/2017 TP.

Diante disso, com fundamento no artigo 64, § 1º, "in fine", do CPC, de 

ofício, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para a prática do ato 

deprecado e determino a redistribuição da carta precatória à Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta comarca.

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

 Certifico que nesta data promovi a inclusão dos procuradores nomeados 

pelas partes no Sistema Apolo.

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes para 

que fiquem cientes do teor da decisão adiante transcrito: 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 104215 Nr: 11403-60.2008.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEI DO CARMO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE EBENÉZER, 

VILMAR STROHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A, NELSON URIO - OAB:123546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSE AZEVEDO - 

OAB:9982-B/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Cumprido o objeto da precatória, devolva-se ao Juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 150555 Nr: 11676-68.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO JESUS PORCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THADEU FERNANDO BARBOSA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO Nº 3245

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que houve a indisponibilidade de o ativos financeiros 

em nome do executado f. 121, razão pela qual INTIMO-O para, querendo, 

manifestar-se nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos da 

decisão de f. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 298434 Nr: 7440-29.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DA ROLT TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON AGRO INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SOARES DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/SC 14.782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência para inquirição da 

testemunha Raphael Douglas Peixoto, a ser realizada em 19.4.2018 

(quinta-feira), às 15:30 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 256851 Nr: 1877-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PEREIRA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 julgo procedentes os pedidos iniciais e, com fundamento no art. 3º, § 1º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, consolido a posse e propriedade do veículo: 

“Marca Kia Motors, modelo Sportage EX 2.0, ano de fabricação/modelo 

2010, chassi NNAKH812BA7676943, placa NPG 2117”, no patrimônio da 

credora fiduciária. Defiro o pedido formulado pela autora em 26.7.2016 

(fls. 38/45), reiterado em 22.5.2017 (fls. 47/48), e determino as devidas 

baixas junto ao sistema “Renajud”, quanto à restrição judicial de circulação 

anotada em 30.5.2016 (f. 19), no prontuário do veículo acima descrito. Por 

fim, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mercê do art. 85, § 2º, 

do CPC, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo código, eis 

que dado a inexistência de informações patrimoniais que desconstituem a 

afirmação de hipossuficiência, defiro-lhe os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. P. R. I. C.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003015-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORTGREEN - COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR)

FERRARI, ZAGATTO & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR0019012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (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 NO ENDEREÇO informado na petição (ID 11523901), 

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, 1 de fevereiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006192-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUANO FURLAN (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes para em dez dias especificarem as provas que 

pretendem produzir. Sinop-MT, 1 de fevereiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009361-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MORAES NETO (REQUERIDO)

 

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 preparo da carta precatória a ser expedida para 

Guarantã do Norte-MT, face à localização do endereço do requerido (ID 

11594238). Sinop-MT, 1 de fevereiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010370-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 1 de 

fevereiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 215498 Nr: 15297-34.2014.811.0015

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias manifestar sobre endereços do requerido 

localizados junto ao Pje (fl. 101).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 113699 Nr: 6350-64.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CHERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROBERTO STANISZEWSKI, MAGALI 

TREVIZAN STANISZEWSKI, LUIZ ALBERTO STANISZEWSKI, SILVESTRE 

DIMAS STANISZEWSKI, MARCIA SILVEIRA PINTO STANISZEWSKI, RITA 

DE CACIA STANISZEWSKI DA SILVA, LUIZ CARLOS GONÇALVES DA 

SILVA, RENATO STANISZEWSKI, MIRIAN MARI NUNES VIEIRA, ROSILEI 

APARECIDA LINO STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/20007-CGJ/MT, 
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intimo a parte autora para em cinco dias manifestar quanto a devolução da 

carta precatória (fls. 428 a 441).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 131423 Nr: 10639-06.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11.178-MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre correspondência 

devolvida (fl. 154 verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 165811 Nr: 621-52.2012.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO VALE DO ARINOS 

PROD. AGROP. LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 96/97, bem como para 

regularizar a representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 174995 Nr: 10537-13.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO MORAES CAMPOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULVILAR ARTEFATOS LTDA. EPP, 

FERNANDO CARLOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-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, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 185611 Nr: 6747-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE JESUS NUNES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/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 fl. 353.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 271856 Nr: 10965-53.2016.811.0015

 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: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:OAB/MT 5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O

 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.55: 

"CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO

Certifico, Eu, NILZETE DOS SANTOS, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao respeitável mandado, diligenciei ao endereço indicado no 

mandado ou seja: Rua dos Mognos, nº 411, Apartamento 103, Bloco 01, 

Bairro: Residencial Green Vile, Cidade: Sinop/MT, local onde, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA SRA. MARTA PROENÇA, em virtude 

de não encontrá-la, o Apartamento estava fechado e segundo 

informações do Porteiro Sr. Paulo Ferreira, Rg. 408.580, SSP/MT, Ela está 

viajando para o Estado do Rio Grande do Sul, não sabendo ele informar a 

data de seu retornou e nem seu endereço naquele Estado, sabe apenas 

que Ela está fazendo tratamento de saúde naquele Estado. Face ao acima 

exposto, devolvo o presente mandado em Cartório, para os devidos fins. 

Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 225328 Nr: 2951-17.2015.811.0015

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206-OAB/SP, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 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.80: 

"Certifico e dou fé, eu, VALTER MORTELARO LOPES, Oficial de Justiça, 

que em cumprimento ao respeitável mandado da Meritíssima Juíza de 

Direito da Quarta Vara Cível desta Comarca de SINOP/MT, Excelentíssima 

Senhora Doutora GIOVANA PASQUAL DE MELLO, e, extraído dos autos 

de CÓDIGO 225328 (MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO – 

ESPÉCIE: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – em que BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA move em desfavor de EBER 

DOS SANTOS). Diligenciei no endereço constante no mandado, Rua das 

Pitangueiras, 333, Setor Comercial, nesta urbe, local onde PROCEDI com a 

BUSCA, porem DEIXEI de proceder com a APREENSÃO do BEM OBJETO, 

haja vista não tê-lo encontrado estacionado no endereço em questão ou 

em trânsito pelas ruas da cidade. Em face da não localização do BEM 

OBJETO este meirinho diligenciou no endereço em questão para verificar 

se EBER DOS SANTOS, realmente ainda reside naquele imóvel, tendo sido 

atendido pelo senhor RENATO, atual morador e proprietário do comercio 

PADA GLIL (restaurante), o qual afirmou que EBER DOS SANTOS, não 
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reside naquele endereço, passando a ser pessoa desconhecida. Foram 

efetuadas diligencias junto a vizinhos ao endereço, tendo sido obtida a 

informação com o senhor RACHID (proprietário da loja Saci Presentes), 

dizendo que não conhece EBER DOS SANTOS, bem como não tem visto o 

BEM OBJETO estacionado ou em trânsito naquelas proximidades. Desta 

forma devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Sinop/MT, 27 de setembro de 2017 - VALTER 

MORTELARO LOPES - OFICIAL DE JUSTIÇA"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 199771 Nr: 2446-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Z. MADEIRAS LTDA, VITO GREGGIO, 

CRISTINA LURDES GREGGIO BACHMANN, ANASIR GREGGIO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias manifestar, tendo em vista que os autos 

foram desarquivados como requerido na petição de fls. 79 a 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 216752 Nr: 16146-06.2014.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEY CELESTINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias manifestar quanto à devolução das cartas de 

citação (fls. 51/52).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 301333 Nr: 9225-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:MT-4.865, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT, CELSO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/5.952

 Código nº 301333

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Proceda-se a juntada da petição constante na capa dos autos.

Após, manifeste-se a requerente em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Sinop/MT, 01/09/2017

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269741 Nr: 9623-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTP, FTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:OAB/MT Nº16.333

 Vistos em correição.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento do débito 

alimentar em atraso (fl. 41) JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 221847 Nr: 791-19.2015.811.0015

 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: VDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Vistos em correição.

1. Considerando a petição de fls. 66/773, formulada pela parte ré, 

consigno que, em que pese à argumentação da requerido, oportuno 

ressaltar que o instituto da preclusão, explicando tratar-se da perda da 

faculdade de realizar determinado ato no processo, envolve as partes e o 

Juiz. Nesta última hipótese o ordenamento jurídico impede que o 

magistrado decida de novo qualquer questão que já tenha sido objeto de 

decisão anterior. A doutrina denomina este fenômeno de preclusão “pro 

judicato”, prevista no ordenamento jurídico no artigo 507 do Código de 

Processo Civil, “in verbis”:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

1.1. Assim se manifesta Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil 

Comentado, RT, 6ª ed., p. 778:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato”.

2. No presente caso, a parte requerida vem pugnar que seja determinada 

a busca e apreensão do filho do casal, ante o descumprimento do acordo 

de fls. 58/59, entretanto, não é possível, analisando o fato e enquadrando 

a proibição constante diante da ocorrência da preclusão "pro judicato", o 

que deveria ser requerido por medida judicial adequada.

3. Por tal razão, deixo de apreciar a petição de fls. 66/73 formulada pela 

parte ré, ante o fato de já ter sido proferida decisão nos autos.

4. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 81785 Nr: 10074-81.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 Vistos em correição.

1. Expeça-se alvará para o levantamento dos valores constritos para 

serem depositados em favor da parte exequente e sua patrona, nas 

contas bancárias indicadas à fl. 121.

 2. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente para que, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, consignando que a 

inércia ensejará na presunção do pagamento integral do débito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 261975 Nr: 4847-61.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LANOT HOLSBACH - 

OAB:OAB/MT 20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 24 de abril de 2018, às 14h00min, 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, bem como Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263913 Nr: 5909-39.2016.811.0015

 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: APDRLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ALVES DE LIMA - 

OAB:21726/O

 Vistos em correição.

1. Previamente à homologação do acordo de fls. 77/79, dê-se nova vista 

dos autos ao Ministério Público.

2. Em seguida, imediatamente conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269176 Nr: 9251-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGT, NGQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que, a manifestação de fls. 109/121 foi apresentada dentro do 

prazo legal, oportunidade em 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 exequente para 

manifestar-se nos autos, no prazo de legal, conforme o item 3. da r. 

decisão de fl. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121189 Nr: 364-95.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLODC, AO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - NUCLEO DE COLIDER - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento do débito 

alimentar em atraso (fl. 96) JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Recolha-se eventual mandado de prisão civil em aberto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201801 Nr: 4351-03.2014.811.0015

 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: LAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Em resposta ao ofício de fl. 32v, encaminhe-se fotocópia integral dos 

autos à 3ª Vara Cível e Família e Sucessões da Comrca de Jataí/GO. 

Consigne-se que, ainda, não foi prolatada sentença nos autos.

2. Concomitantemente, oficie-se àquele juízo solicitando fotocópia dos 

autos sob n. 389896-79.2014.8.09.0093.

3. Com as informações, intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

preclusão.

4. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202878 Nr: 5250-98.2014.811.0015

 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: ALN, VLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIRALDO BORGES CAMPOS - 

OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT, MAILA ALETÉA 

ZANATTA CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte Valdirene Luiz Duarte Neto, por meio da Defensoria 

Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da 

petição e documentos de fls. 116/118, sob pena de preclusão.

2. Em seguida, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232439 Nr: 7121-32.2015.811.0015

 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: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GALLERT - 

ESTAGIÁRIA - OAB:, KAMILLA BRBIERI SOUTA - ESTAGIÁRIA - 

OAB:OAB/MT 169936/E, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o reconhecimento da procedência do pedido de divórcio formulado 

na ação e, consequentemente, DECRETO O DIVÓRCIO do casal M.C. da S. 

em face de A.M. da S., o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, 
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bem como HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

os termos acordados à fl. 35/35v, com as ressalvas do parágrafo anterior. 

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 à 

parte ré. 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 que o cônjuge virago voltará a usar o nome 

de solteira.Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258290 Nr: 2675-49.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGS, BTSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O

 Vistos em correição.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento do débito 

alimentar em atraso (fl. 63) JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Recolha-se eventual mandado de prisão civil em aberto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261883 Nr: 4809-49.2016.811.0015

 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: MARCELO GARCIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE -ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:OAB/MT. 17919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Em razão da contumácia do inventariante, determino o ARQUIVAMENTO 

do presente feito, observada as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263093 Nr: 5451-22.2016.811.0015

 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: MLDOM, KHDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 Ante o exposto, reconheço a ocorrência da litispendência e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil.Desde já defiro desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante substituição por fotocópia.Sem custas. Sem condenação 

em honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 272355 Nr: 11298-05.2016.811.0015

 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: JFN, JDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 3º, da Constituição 

Federal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, os termos acordados às fls. 04/06 e, 

consequentemente, reconheço a união estável que existiu entre J.F.N. e 

J.D.P., pelo período indicado na exordial, bem como decreto sua 

dissolução. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.Sem custas, vez que defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita às partes. Cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seu patrono.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263732 Nr: 5815-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHNM, QNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 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 que, no prazo legal, cumpra o item 

3. da r. decisão de fl. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 31408 Nr: 2064-53.2003.811.0015

 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: JORGE KAITI INOUE, LUIZ TADASHI INOUE, KOITI INOUE, 

KOJI INOUE, TAKESHI INOUE, ROLF BACHMANN, AMELIA MITSUE INOUE 

BACHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTÓRIA ATARASI INOUE (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, LEANDRO CEZAR DE OLIVEIRA - OAB:110640, 

ROMULO DE OLIVEIRA FRAGA - OAB:98706, WILSON CLAUDIO DA 

SILVA - OAB:11316-A/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, intimo o advogado Leandro Cezar de 

Oliveira OAB 110640 a proceder a devolução do presente autos no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do Art. 234 § 2º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 70204 Nr: 10856-25.2005.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TADASHI INOUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099
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 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, intimo o advogado Leandro Cezar de 

Oliveira OAB 110640 a proceder a devolução do presente autos no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do Art. 234 § 2º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 124265 Nr: 3478-42.2010.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR ANTÔNIO COMELLI, IRIA PANINI COMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES LOURENÇO - OAB:MT/14.729, 

GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791

 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, intimo o advogado Leandro Cezar de 

Oliveira OAB 110640 a proceder a devolução do presente autos no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do Art. 234 § 2º.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166398 Nr: 1207-89.2012.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/MT, LEANDRO CEZAR DE OLIVEIRA - OAB:110640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 Certifico que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo o advogado Leandro Cezar de 

Oliveira OAB 110640 a proceder a devolução do presente autos no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do Art. 234 § 2º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170480 Nr: 5543-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCTD, AKTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, MURILO BOSCOLI DIAS - OAB:333112/SP, ROBERTO 

DE OLIVEIRA - OAB:19069/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, intimo o advogado Leandro Cezar de 

Oliveira OAB 110640 a proceder a devolução do presente autos no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do Art. 234 § 2º.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 1 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1011455-24.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00 

ESPÉCIE: CAUTELAR INOMINADA (183) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GABRIELA SEVIGNANI - MT0020064A 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: 1004961-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MARIA MATTANA TESTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 1 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9767693, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1004961-46.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - MT0013079S-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: 1008300-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO TROMBETTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 1 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO Id. 9854286, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1008300-13.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

50.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - DF0032596A 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009526-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA LOPES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO OAB - MT21792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009526-53.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MARCIA CRISTINA LOPES GARCIA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. I – PREVIAMENTE a análise da TUTELA DE 

EVIDÊNCIA alegada, bem como diante da “DECISÃO proferida no PEDIDO 

de ADITAMENTO no INCIDENTE de SUSPENSÃO de LIMINAR ou 

A N T E C I P A Ç Ã O  d e  T U T E L A  n º  5 3 1 5 7 / 2 0 1 5  –  N U 

0053157-80.2015.8.11.0000 que o ACOLHEU “para estender a suspensão 

das decisões precárias (liminares) a qualquer espécie de ação que trate 

da exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativos às Tarifas de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST)”, fora 

INSTITUÍDO por este MAGISTRADO a ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2017, 

que aduz “DETERMINAR que seja GARANTIDO o CUMPRIMENTO da 

DECISÃO alhures consignada, no sentido, portanto, de SOBRESTAR o 

ANDAMENTO/CUMPRIMENTO de TODAS as DECISÕES proferidas nos 

PROCESSOS referentes à exação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia 

elétrica, relativos às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e 

Transmissão (TUST)”; II – Assim, SUSPENDO a presente DEMANDA até 

ULTERIORES DECISÕES do INCIDENTE; III – AGUARDE-SE os autos na 

SECRETARIA; IV – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009526-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA LOPES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO OAB - MT21792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 1 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9920797, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1009526-53.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: 0,00 

ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: SEBASTIAO 

AUGUSTINHO DE PAULA NETO - MT21792/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: 1003217-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Id. 9991336, no prazo Legal. 

Processo: 1003217-50.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003205-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI TEIXEIRA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Id. 9992386, no prazo Legal. 

Processo: 1003205-36.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

ROSINEI TEIXEIRA PINHEIRO Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010430-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRANILDE ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO)

JODSON ANTONIO CUTRIM DOS SANTOS OAB - MT23720/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

MARCELO PINHEIRO ALENCAR (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 1 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 10719631, 10904077, 1119084 e 

11126857,  conforme despacho.  Nº  DO PROCESSO: 

1010430-73.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 6.444,71 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogados do(a) AUTOR: JODSON 

ANTONIO CUTRIM DOS SANTOS - MT23720/O, ALLAN ALBUQUERQUE 

SILVA - MT23586/O-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: 1004931-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Id. 11119801, interposto pelo 

M u n i c í p i o  d e  S i n o p ,  n o  p r a z o  L e g a l .  P r o c e s s o : 

1004931-11.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: JUDITE 

CARDOSO DA SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA DE SINOP OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004931-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Id. 11119801, interposto pelo 

M u n i c í p i o  d e  S i n o p ,  n o  p r a z o  L e g a l .  P r o c e s s o : 

1004931-11.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: JUDITE 

CARDOSO DA SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA DE SINOP OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011529-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CAROLINA MATIAS LUCATELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 1 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 11138013, conforme despacho. Nº 

DO PROCESSO: 1011529-78.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - MT0005395A 

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: 1007802-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY GONCALVES DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo Legal. 

Processo: 1007802-14.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

ROSELY GONCALVES DE SOUZA RIBEIRO Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007814-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DUARTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado Id. 11156481, no prazo 

Legal. Processo: 1007814-28.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: 

AUTOR: PEDRO DUARTE DA SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007774-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. Processo: 

1007774-46.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007818-65.2017.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 337 de 480



Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE SCHMITUTZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo Legal. 

Processo: 1007818-65.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

MARGARETE SCHMITUTZ Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007823-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA DA COSTA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo legal. Processo: 

1007823-87.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: MARIA DA 

GRACA DA COSTA PIRES Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007833-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA RAMALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo Legal. 

Processo: 1007833-34.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

MARIA DA PENHA RAMALHO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007883-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA DE FATIMA FREIRE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo legal. Processo: 

1007883-60.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: ELENA DE 

FATIMA FREIRE SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010195-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 1 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 11081690 e 11156739, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1010195-09.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogado do(a) AUTOR: VILSON ROQUE BOCCA - MT0016345A 

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: 1007836-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI NUNES POZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo legal. Processo: 

1007836-86.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: SOELI 

NUNES POZZO Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006190-41.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LECIR GASPARINA RODRIGUES FARAH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 1 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo Legal. 

Processo: 1006190-41.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

LECIR GASPARINA RODRIGUES FARAH Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011178-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN LEANDRO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (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 #1011178-08.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: RONAN LEANDRO BORBA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, 

PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do 

ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 39.442,89 (trinta e nove 

mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos) 

referente à NOTA FISCAL constante no ID. 10708754; II – 

Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do 

PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme CARTAS de 

INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA 

dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos 

VALORES a serem transferidos para a conta do referido terceiro 

particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007071-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES BARELA IORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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 #1007071-18.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MERCEDES BARELA IORI REQUERIDO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da detida 

análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD 

nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 7.297,56 

(sete mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) 

referente à NOTA FISCAL constante no ID. 10948524; II – 

Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do 

PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme CARTAS de 

INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA 

dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos 

VALORES a serem transferidos para a conta do referido terceiro 

particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013890-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ TOMAZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (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 #1013890-68.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ROBERTO LUIZ TOMAZINI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Ante o PETITÓRIO subscrito pelo causídico contido 

no Id número 11414601 PUGNANDO pela DESISTÊNCIA da presente ação, 

DEFIRO O PEDIDO e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA em razão da duplicidade 

e equívoco ao proceder a distribuição do presente processo eletrônico em 

regime de plantão. À SECRETARIA para as providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012557-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LUNARDI (REQUERENTE)

JONES JUNIOR LUNARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012557-81.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JONES JUNIOR LUNARDI, JONES LUNARDI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE a DECISÃO do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso/MT juntada via malote digital por meio do Id número 11485303. II – 

Após, PROSSIGA O ANDAMENTO DO FEITO. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000582-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYZ RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 #1000582-28.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MAYZ RIBEIRO DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I 

– Previamente, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, esclareça quanto a eventual litispendência entre a 

presente demanda e os autos sob o Cód. Apolo nº 317360 em trâmite 

perante a 5ª Vara Cível desta Comarca, eis que, ao que parece, tratam-se 

das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; II – 

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013658-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY TIAGO PAGLIARI HOEGER (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013658-56.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: TATIANY TIAGO PAGLIARI HOEGER REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 

REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA no Id. 11178008, a qual determinou 

aos Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente o medicamento 

“EXOXAPARINA 40MG-VERSA”, para uso durante todo o período 

gestacional, mais 45 (quarenta e cinco) dias após o parto. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agindo dessa 

forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou 

simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim 

agir, poderá incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no 

artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, 

previsto no artigo 319 do Código Penal. Registre-se que a execução da 

decisão concessiva da antecipação da tutela é imediata, expressa no 

mandado judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, INTIMEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO 

REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

(ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO 

de Id. 11178008, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004527-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARDOSO XAVIER (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 #1004527-57.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA DE FATIMA CARDOSO XAVIER RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que, 

não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o 

COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA, por meio da qual a Autora objetiva o 

recebimento dos insumos “FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G, 90 

UNIDADES/MÊS. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela falta do 

fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO 

GROSSO, conforme pleiteado na INICIAL e reiterado pelo PETITÓRIO retro, 

devendo ser efetivado no valor do MENOR ORÇAMENTO, qual seja, aquele 

apresentado pela “Drogaria São Camilo”, conforme orçamento juntado ao 

Id nº 5586892. Tal providência se mostra necessária, eis que o bloqueio 

mensal para atender pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o 

Judiciário com demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – 

Secretaria da Vara”, ainda atrasam a entrega dos INSUMOS aos 

necessitados, fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para 

consecução de seu objetivo. III – Dada a URGÊNCIA do caso, 

INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE a respectiva “Farmácia Rede Maria´s”, para 

que FORNEÇA o INSUMO vindicado pela Parte Autora, e INFORME, no 

prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 3.816,00 (três mil, 

oitocentos e dezesseis reais) (R$318,00x12meses) o que, desde já, fica 

autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000650-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 1 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de decurso de prazo, cuja cópia segue anexa. Nº DO 

PROCESSO: 1000650-46.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: 0,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - MT0013079S-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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 297379 Nr: 6840-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DALMOLIN, JANDIRA MARIA 

DALMOLIN, ROBERTO DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN, JONAS DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DIAS NETO - 

OAB:8.412/MT-A, LAURA FAVARETTO - OAB:22701/O, RAQUEL 

MANSANARO - OAB:271.599-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 Vistos etc.

 I – Em razão das FÉRIAS deste MAGISTRADO, hei por bem REDESIGNAR 

a presente AUDIÊNCIA para o dia 24/10/2017 às 14:30 hrs;

 II – Mantenho o DESPACHO anterior em todos os seus termos;

 III – DETERMINO ao ADVOGADO que COMUNIQUE a este juízo, com 

ANTECEDÊNCIA de 3 (três) dias da data da audiência, quanto ao 

COMPARECIMENTO da TESTEMUNHA (art. 455, §1º, CPC), sendo que a 

INÉRCIA deste ATO importará na DESISTÊNCIA da INQUIRIÇÃO da 

testemunha, conforme §3º do art. 455, CPC.

 IV – Caso haja o COMPARECIMENTO das PARTES/TESTEMUNHA(S) na 

data inicialmente aprazada, DETERMINO que os PRESENTES SAIAM 

INTIMADOS acerca desta REDESIGNAÇÃO;

VIII – Comunique-se o Juízo de origem;

 IX – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 297379 Nr: 6840-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DALMOLIN, JANDIRA MARIA 

DALMOLIN, ROBERTO DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN, JONAS DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DIAS NETO - 

OAB:8.412/MT-A, LAURA FAVARETTO - OAB:22701/O, RAQUEL 

MANSANARO - OAB:271.599-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 662 Nr: 499-98.1996.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PASINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO NELSON NASCIMENTO 

- OAB:RS-17.503, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - 

OAB:MT-8838-B, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - OAB:MT 7.587-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB:3968 - MT

 Conforme autorizada pelo art. 203 § 4º, procedo a I N T I M A Ç Ã O de 

Vossa Senhoria, para que no prazo legal, apresente as Contrarrazões da 

Apelação de fls.317 à 326.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 297379 Nr: 6840-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DALMOLIN, JANDIRA MARIA 

DALMOLIN, ROBERTO DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN, JONAS DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DIAS NETO - 

OAB:8.412/MT-A, LAURA FAVARETTO - OAB:22701/O, RAQUEL 

MANSANARO - OAB:271.599-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 Vistos etc.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 49, o qual informa não encontrar o 

endereço informado;

II – SUSPENDO a AUDIÊNCIA do dia 24/10/2017 e DETERMINO a 

INTIMAÇÃO do D. Causídico do REQUERIDO para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe novo endereço para a localização do Requerido;

 III – Após, CONCLUSO para designação da AUDIÊNCIA.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 297379 Nr: 6840-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DALMOLIN, JANDIRA MARIA 

DALMOLIN, ROBERTO DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN, JONAS DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DIAS NETO - 

OAB:8.412/MT-A, LAURA FAVARETTO - OAB:22701/O, RAQUEL 

MANSANARO - OAB:271.599-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 Vistos etc.

 I - CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado;

II – Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme deprecado, 

designo AUDIÊNCIA para o dia 08/08/2017 às 14:00 hrs;

 III - ADVIRTO os ADVOGADOS das PARTES quanto ao art. 455 do 

CPC/2015, que dispõe que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo”;

 IV – Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC/2015;

V – Tratando-se de testemunha arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, a intimação será feita via judicial (art. 455, §4º, IV do 

CPC);

 VI – Comunique-se o Juízo de origem;

 VII – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007802-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY GONCALVES DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007802-14.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ROSELY GONCALVES DE SOUZA RIBEIRO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

ROSELY GONÇALVES DE SOUZA RIBEIRO em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 
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apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente 

foi aprovada no Concurso Público, realizado em 09/01/2000, conforme 

Termo de Posse datado de 18 de fevereiro de 2000, para o cargo de 

professor, 40h, Referência CE-20. Estende afirmando que com o advento 

da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 8328374. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 9063014. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9531203 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9654178 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9531203). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2000, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (29/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ROSELY GONÇALVES DE SOUZA RIBEIRO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 
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NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS 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. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “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)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 
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Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 
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diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007814-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DUARTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007814-28.2017.8.11.0015 AUTOR: 

PEDRO DUARTE DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por PEDRO DUARTE DA 

SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas 

gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso 

Público, realizado em 04/07/2008, conforme Termo de Posse datado de 21 

de julho de 2009, para o cargo de agente de serviço de saúde, Referência 

CE-07. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve 

uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em 

face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 8332390. CITAÇÃO ao ID. Num. 

9063162. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 9531602 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9653381 

rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus 

pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9531602). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 
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parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2009, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (29/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por PEDRO DUARTE DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS 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. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “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)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 
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Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 
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PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007774-46.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CLAUDIANA 

ANICETO DE SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 21/05/2006, conforme Termo 

de Posse datado de 21 de junho de 2006, para o cargo de técnico de 

enfermagem, Referência CE-13. Estende afirmando que com o advento da 

Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 8315601. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 9062209. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9531013 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9654776 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9531013). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 
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“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2006, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (28/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS 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. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “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)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 
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decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 
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CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007818-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE SCHMITUTZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007818-65.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARGARETE SCHMITUTZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARGARETE 

SCHMITUTZ em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso 

Público, realizado em 09/01/2000, conforme Termo de Posse datado de 11 

de fevereiro de 2000, para o cargo de professora, 40h, Referência CE-20. 

Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 8333009. CITAÇÃO ao ID. Num. 

9072089. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 9548469 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9657413 

rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus 

pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9548469). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 351 de 480



cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2000, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (29/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARGARETE SCHMITUTZ em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS 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. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 
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servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “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)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 
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CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007823-87.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA DA GRACA DA COSTA PIRES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARIA 

DA GRAÇA DA COSTA PIRES em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 17/08/203, conforme Termo 

de Posse datado de 01 de abril de 2005, para o cargo de gari, Referência 

CE-02. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve 

uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em 

face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 8333677. CITAÇÃO ao ID. Num. 

9072342. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 9532113 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9657540 

rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus 

pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 
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conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9532113). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (29/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARIA DA GRAÇA DA COSTA PIRES em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 
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para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS 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. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “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)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 
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tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007833-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA RAMALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007833-34.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA DA PENHA RAMALHO DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

MARIA DA PENHA RAMALHO DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente 

foi aprovada no Concurso Público, realizado em 21/05/2006 conforme 

Termo de Posse datado de 31 de agosto de 2006, para o cargo de 

zelador, Referência CE-02. Estende afirmando que com o advento da Lei 

nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 8335784. CITAÇÃO ao 

ID. Num. 9073686. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9532591 arguindo em preliminar a ilegitimidade 
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ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9652529 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9532591). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2006, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (29/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARIA DA PENHA RAMALHO DOS SANTOS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 358 de 480



dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS 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. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “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)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 
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reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007883-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA DE FATIMA FREIRE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 360 de 480



MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007883-60.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ELENA DE FATIMA FREIRE SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ELENA DE 

FÁTIMA FREIRE SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 05/06/2005 conforme Termo 

de Posse datado de 01 de agosto de 2005, para o cargo de zelador, 

Referência CE-02. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 8349257. CITAÇÃO ao 

ID. Num. 9218137. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9376157 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9650189 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9376157). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 
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Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (30/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ELENA DE FÁTIMA FREIRE SILVA em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS 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. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “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)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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 
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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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006765-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GOMES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006765-49.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ROSANGELA GOMES MOREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROSÂNGELA 

GOMES MOREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, homologado em 08/04/2015 conforme 

Termo de Posse datado de 13 de maio de 2015, para o cargo de prof. Lic. 

em pedagogia, Referência CE-29. Estende afirmando que com o advento 

da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 7954230. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 8351812. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9549125 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9651213 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9549125). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 
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comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2015, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (30/05/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ROSÂNGELA GOMES MOREIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS 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. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “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)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 
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ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 
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remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007836-86.2017.8.11.0015
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MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007836-86.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SOELI NUNES POZZO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SOELI NUNES POZZO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, 

realizado em 07/03/1998 conforme Termo de Posse datado de 10 de julho 

de 1998, para o cargo de auxiliar de enfermagem, Referência QC- 07. 

Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 8336391. CITAÇÃO ao ID. Num. 

9074750. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 9548627 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9651496 

rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus 

pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9548627). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 
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ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (29/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por SOELI NUNES POZZO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS 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. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “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 
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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)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 369 de 480



imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004551-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PRESTES DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004551-85.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SILVIA PRESTES DIAS DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SILVIA 

PRESTES DIAS DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 26/05 e 12/06/2002, 

conforme Termo de Posse datado de 27 de fevereiro de 2004, para o 

cargo de zelador, Referência CE-02. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 5881542. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 6076371. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8073929 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9443666 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 
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Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8073929). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2002, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (05/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por SILVIA PRESTES DIAS DOS SANTOS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 
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de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “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)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 
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conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006190-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LECIR GASPARINA RODRIGUES FARAH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006190-41.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LECIR GASPARINA RODRIGUES FARAH RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA 

proposta por LECIR GASPARINA RODRIGUES FARAH em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que 

a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, e foi nomeada em 

30 de janeiro de 2004, para o cargo de professor, 20h, Referência CE-20. 

Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 8159793. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9064090 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9396593 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 
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modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9064090). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (17/05/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM COBRANÇA proposta por LECIR GASPARINA 

RODRIGUES FARAH em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como 

ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que 

os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a 

partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança 

e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 

37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o 

Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. 

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 

de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em 

fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da 

aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de 

vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou 

devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, 

em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da 

Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família 

e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e 
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determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com 

base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias 

que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas 

conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em 

legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos 

em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º 

- O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as 

autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu 

pessoal. § 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela 

terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do 

caput deste artigo. § 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados 

neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos 

civis e militares expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros 

de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado 

Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de 

Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo; b) pelos 

dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos 

Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, 

aqueles SERVIDORES que não recebiam seus salários no último dia do 

mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme 

artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, razão pela qual fazem JUS à referida 

DIFERENÇA. A pretensão da parte Requerente MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no 

sentido de que os SERVIDORES ESTADUAIS ou MUNICIPAIS 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. Nesses 

casos, a JURISPRUDÊNCIA dos TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no 

sentido de que o PODER EXECUTIVO causou PERDAS aos seus 

SERVIDORES e MEMBROS, VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE 

de VENCIMENTOS quando fixou a URV do último dia do mês de 

competência como base para a conversão dos vencimentos. A propósito: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015)”. “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)”. “1) DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “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. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 
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em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011138-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011138-38.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELISANGELA PEREIRA 

MIRANDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos, etc. 

Em atenção aos cálculos apresentados nos autos, e visando estancar a 

discussão inerente ao valor que a presente execução alcança, 

DETERMINO a REMESSA dos autos ao Contador Judicial, para que elabore 

planilha de débito atualizada, nos termos do título judicial que deu azo ao 

cumprimento de sentença, subtraindo os montantes depositados pela 

executada, com fito de aferir eventual saldo remanescente; Com o aporte 

do cálculo judicial, DÊ-SE vista às partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, se manifestem, sob pena de PRECLUSÃO; Oportunamnete 

tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011138-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

do(s) cálculo elaborado pela contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010130-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEHKS ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011807-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENECI FAVERO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MMC FACTORING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO HARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Ainda neste ato, intimo o 

promovido acerca da sentença proferida.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001300-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARP MED SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011452-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGINIO GENARO NUNES (REQUERIDO)

LUCIENE SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013040-60.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARI GALLERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013040-60.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: DARI GALLERT EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando que o exequente já 

teve seu crédito adimplido através dos alvarás eletrônicos sob o n. 

327308-3 e 327359-8, determino o levantamento do SALDO 

REMANESCENTE em favor do banco executado, isto através da expedição 

de ALVARÁ. Após, em nada sendo requerido no prazo de 05(cinco) dias, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004530-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR HONORIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1004530-12.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EDIMAR HONORIO DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1. RECEBO 

O RECURSO INOMINADO acostado aos autos, o qual, conforme certificado 

é TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade 

(interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente 

recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Eis que consoante entendimento 

das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 4. DEFIRO os 

BENEFICIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos da Lei n.º 1.060/50, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição do artigo 12 da Lei 

n.º 1.060/50; 5. Considerando que o recorrido já apresentou as 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITORIA DOS SANTOS FRANCISCO (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001895-92.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ITORIA DOS SANTOS 

FRANCISCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO 

O RECURSO INOMINADO acostado aos autos, o qual, conforme certificado 

é TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade 

(interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente 

recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Eis que consoante entendimento 

das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 4. DEFIRO os 

BENEFICIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos da Lei n.º 1.060/50, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição do artigo 12 da Lei 

n.º 1.060/50; 5. Considerando que o recorrido já apresentou as 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-30.2017.8.11.0015

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:

MARCIA ANTUNES BELESQUE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002912-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 1003115-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002841-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL DA MATA RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA FERREIRA RUFINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO Processo n. 

1002841-64.2016.8.11.0015 Promovente(s) Nome: PORTAL DA MATA 

RESIDENCIAL Endereço: Avenida dos Mognos, s/n, 650, Portal da Mata, 

Eunice, SINOP - MT - CEP: 78555-901 Promovido(s) Nome: LIDIA FERREIRA 

RUFINO Endereço: RUA DOS ARARIBAS, 37, - ATÉ 521/522, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-054 Tipo de Ação [Despesas 

Condominiais] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 4.540,64 Juízo 

Juizado Especial Cível de Sinop A presente carta, extraído dos autos da 

AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

da(s) parte(s) promovida(s), de que foi autorizada a penhora sobre a 

quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações, a qual foi 

efetivada por meio de penhora on-line, via Bacenjud, conforme recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores, cuja cópia segue anexo. 

Outrossim, fica Vossa Senhoria, devidamente intimada para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oferecer Impugnação, tudo em conformidade 

com a decisão em anexo. Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018. Karine 

Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA DE ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(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: 8013665-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MARUCCI DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 1000584-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

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: 1002936-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FERREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 1002931-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE CASSIMIRO GOULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 8013641-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERBAL PASSIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 1002771-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 8011240-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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: 1002986-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINEN QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1011676-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BASTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011676-07.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LUCIANO BASTOS LOPES 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, etc. 1. 

Considerando a divergência entre o valor apresentado pelo executado e o 

valor pretendido pela autora, remetam-se os autos ao contador para que 

elabore cálculo do valor do débito, da presente execução de sentença, 

nos termos da sentença juntada em Id 11300520. 2. Com a juntada da 

planilha, abra-se vistas as partes para que no prazo de 5 dias 

manifestem-se. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 4. 

Oportunamente, volte-me concluso para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011086-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO VENEROSO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011086-30.2017.8.11.0015 REQUERENTE: AUTO - MEK PECAS E 

ACESSORIOS LTDA - EPP REQUERIDO: LEOPOLDO VENEROSO COSTA 

Vistos, etc. Em nome dos princípios norteadores do JEC; DEFIRO pela 

Autora. Com efeito, DECIDO; 1- DETERMINO que seja DESIGNADA nova 

data para realização da audiência de conciliação, cite-se e intime-se a 

requerida, via TELEFONE, nos números declinados em Id 11465012. 2. 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a ser designada 

de acordo com a pauta deste juízo; Serve a presente como MANDADO, 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012333-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRANDAO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012333-58.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISCO PESSOA BRITO - 

ME REQUERIDO: MARIO BRANDAO GARCIA Vistos, etc. 1. ACOLHO 

parcialmente o pedido formulado pela parte Requerente, sendo assim, 

DETERMINO que seja DESIGNADA nova data para realização da audiência 

de conciliação, cite-se e intime-se a requerida, via MANDADO no endereço 

declinado pela parte Autora. 2. INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento na audiência a ser designada de acordo com a pauta 

deste juízo; 3- INDEFIRO, a priori, citação/intimação por hora certa. Serve a 

presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010154-88.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010154-88.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: PAULO CESAR GARCIA Vistos, etc. Os autos vieram 

conclusos a analise do pedido de remoção do veículo encontrado através 

de consulta RENAJUD. Contudo, ao compulsar dos autos verifico que o 

executado não fora intimado da contrição de Id 10789052. Com efeito, 

DECIDO: 1- INTIME-SE o executado, através de MANDADO, conforme 

decisão de Id 10724659, no endereço declinado em Id 11442366, podendo 

o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 2. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 3. Caso contrário, quedando-se 

inertes o executado, CERTIFIQUE-SE e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010129-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010129-41.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: MARCIO MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP 

Vistos, etc. Da análise dos autos, verifico que se trata de processo de 

execução de título extrajudicial, em que havendo penhora, deve haver a 

designação de audiência de conciliação, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer embargos, por si ou por meio de advogado. 

Dispõe o art. 53, § 1: § 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer 

embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. Por conseguinte, 

DESIGNE-SE A SECRETARIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, conforme 

pauta do Juízo. Procedam-se a intimação das partes para que 

compareçam à audiência. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013001-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMADEU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1013001-17.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE AMADEU DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação de inexistência de 

débito, distribuída no dia 18/11/2017 através do sistema informatizado 

“PJe”, por JOSE AMADEUS DOS SANTOS em face de VIVO S/A. Todavia, 

compulsando os autos, constata-se que a petição inicial foi endereçada 

para o Juízo Especial Cível da Comarca de Sorriso-MT, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 7ª Vara Cível local - 
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Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT. Nessa situação, em 

observância aos princípios da economia e da celeridade processual, à luz 

do disposto no art. 8º do CPC, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo 

Especial Cível da Comarca de Sorriso-MT, com as devidas anotações no 

sistema informatizado “PJe”. Cumpra-se e intimem-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013268-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LUDGERO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIMA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013268-35.2015.8.11.0015 REQUERENTE: WILSON LUDGERO CARDOSO 

REQUERIDO: IRIMA LIMA DOS SANTOS Vistos, etc. Acolho pedido da 

Autora, razão que DECIDO: 1- SUSPENDE-SE o feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias; 2. Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR fica desde já 

INTIMADO para requerer o que de direito para prosseguimento do feito, 

independente de nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO. 3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNATO CARRADORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010606-64.2016.8.11.0015 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: FORTUNATO CARRADORE Vistos, etc. Considerando os 

petitórios de Id´s 11200389 à11225053, DECIDO: 1- Intime-se o 

EXEQUENTE para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, SOBRETUDO 

sobro o pedido de desbloqueio de valores, requerendo o que de direito, 

sob pena de preclusão. 2- Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

CERTIFICADO, conclusos para deliberação. Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATPORIA, OFÍCIO, CARTA de INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013030-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUNKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER REPRESENTANTES E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006053-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES ALVES GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (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: 1008713-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE MARCO (REQUERIDO)

 

AR NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013396-55.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR NEI DALLA LIBERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ANTONIO PAJANOTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008600-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BLOCO NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRETAO DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011083-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011083-87.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: FRANCISCO CARLOS ARAUJO 

Vistos, etc. Considerando o acordo homologado por sentença em Id 

3033717 . Considerando, ainda que a parte credora em seu petitório de Id 

10284356 informa o descumprimento do referido acordo pela parte 

Reclamada, DECIDO: 1. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado (a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 381 de 480



percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil. 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão 

como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011517-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MACHADO PASTRELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CRISTINA MALTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011517-76.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: ANDREIA MACHADO 

PASTRELLO EXECUTADO: VALERIA CRISTINA MALTA Vistos etc. Acolho 

o pedido formulado pela autora, com efeito, intime-se a parte executada 

para manifestar SOBRETUDO se concorda com a proposta de acordo 

ofertado pela exequente (Id 10251574), no prazo de 05 (cinco) dias, com 

fito de satisfazer o débito perseguido na presente execução, sob pena de 

analise do pedido de fraude a execução, diante dos argumentos 

declinados no petitório da Autora. Após, com ou sem manifestação da 

parte executada, intime-se a parte exequente para manifestação. 

Transcorrido os prazos, de tudo CERTIFICADO, volte-me os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011447-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SUZANE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/03/2018 10:45. Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002985-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINEN QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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: 1002961-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DIAS DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 1005992-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Alves Berni (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

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 RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL proposta por BRUNO 

ALVES BERNI em face de AVIANCA. A controvérsia da demanda cinge-se 

quanto à responsabilidade da parte Requerida em reembolsar à parte 

Requerente após a desistência da passagem aérea adquirida. Inicialmente 

deve ser REJEITADA a PRELIMINAR formulada pela parte Requerida para a 

inclusção de terceira pessoa jurídica, ante a vedação legal prevista no art. 

10 da Lei nº 9.099/95. O litisconsórcio configura-se como a pluralidade de 

partes em quaisquer dos polos da demanda; contudo, no presente caso, 

apesar de rotular como litisconsórcio passivo necessário, em verdade a 

parte Requerente objetiva o CHAMAMENTO ao PROCESSO de outra 

pessoa jurídica sob o argumento de que seria esta a operadora do voo; 

porém, ainda que referido voo fosse operado por terceiro é inegável ante 

a prova colacionada aos autos (id nº 7128171) que os bilhetes aéreos 

foram adquiridos junto à parte Requerida. No que tange ao mérito não 

assiste razão à parte Requerida cujos argumentos limitaram-se a aduzir 

que o reembolso não foi cumprido por divergências nas informações 

bancárias prestadas pela parte Requerente. No email, em resposta da 

parte Requerente, enviado em 10.01.2016 este informou a Conta nº 

61.414-9, Agência 5790-8 como destino para o reembolso (id nº 7128171). 

Dados confirmados pela parte Requerida nos emails trocados com a parte 

Requerente (id nº 7128164 e 7128154). Não tendo a parte Requerida 

demonstrado o alegado desinteresse da parte Requerente no reembolso 

após 29.10.2016. Ainda que evidenciado a problemática quanto à 

transferência do valor a ser reembolsado resta caracterizada a falha na 

prestação do serviço pela parte Requerida, em não proceder com o 

reembolso no prazo devido. A falha na prestação configura-se pela 

inércia da parte Requerida, ante o constatado problema na falha da 

transferência, em tomar as medidas cabíveis, inclusive judiciais para que o 

reembolso fosse efetivado. Via de regra, o inadimplemento, tal como o 

presente caso ensejaria tão somente a restituição devidamente corrigida 

dos valores; todavia, o dano moral deve ser analisado em cada caso 

concreto e, neste em específico, desde 30.12.2015, a parte Requerente 

encontra-se privada de significativos valores. 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$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é razoável de 

acordo com as lesão 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 restituir a importância de R$ R$ 881,76 (oitocentos e 

oitenta e um reais e setenta e seis centavos) devidamente corrigidos pelo 
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INPC a partir de 30.12.2015 e incidência de juros legais de 1% ao mês a 

partir da mesma data; bem como a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos 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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012191-88.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G.S KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CABOCLO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012191-88.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: G.S KELM & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA CABOCLO DA SILVA Vistos, etc. 

Considerando petição de Id 10289559. DECIDO: 1- INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco dias) se manifeste, quanto ao petitório 

alhures mencionado, sob pena de preclusão. 2- Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser CERTIFICADO, conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO 

e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012271-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIMATEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT0016254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ANDRADE GALVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012271-18.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CIMATEL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME REQUERIDO: MILTON ANDRADE 

GALVAO Vistos, etc. A parte Reclamante pleiteia reconsideração da 

sentença de extinção, motivada pela sua ausência na audiência de 

conciliação realizada no dia 18/07/2017, uma vez que não fora intimado 

desta. Pelo exposto, sem maiores delongas, acolho o pedido de 

RECONSIDERAÇÃO PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA lançada no 

evento n° 9218128, a fim de evitar maiores prejuízos e transtornos para as 

partes. Com efeito, DETERMINO que a Secretaria designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, conforme pauta e critérios das demandas. Após, 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem a solenidade. Serve a presente 

como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITÇÃO. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020075-71.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SOCREPPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8020075-71.2015.8.11.0015 REQUERENTE: GENESIO SOCREPPA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Pelo postulado no evento ID 10288797 a parte Autora 

comunica o NÃO cumprimento da decisão/tutela proferida por este Juízo 

em ID de nº. 7991032, confirmada em sentença de ID 2219390. Pugna que 

a parte Reclamada comprove nos autos o cumprimento da obrigação sob 

pena de multa, conforme artigos 536 e 537 CPC. Posto isso, DECIDO: 1. 

INTIME-SE a PROMOVIDA para que, em 05 (dias), comprove nos autos a 

obrigação de fazer, sob pena de majoração da multa arbitrada no ID 

7991032; Transcrevo: “... 1 - Ante o exposto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da tutela para o fim de DETERMINAR que a reclamada 

ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento dos serviços de energia 

elétrica na Unidade Consumidora do reclamante sob o nº. Nº 4937260, 

bem como, para o fim de determinar a exclusão/não inclusão do nome do 

autor em órgãos de proteção ao crédito (tais como SERASA, SPC, SCPC 

etc), em relação ao débito objeto desta lide, e por fim, PERMITIR a troca de 

titularidade da UNIDADE CONSUMIDORA nº 4937260 para terceiros, até 

ulterior ordem judicial em contrário; 2 ? FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 100,00 

(cem reais), nos termos do artigo 461, §4°, do Código de Processo Civil; 

...”. Sirva a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003245-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO ASSESSORIA - COM. DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003245-81.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA 

- ME EXECUTADO: AGRO ASSESSORIA - COM. DE CEREAIS LTDA - ME, 

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO Vistos etc. Diante do petitório de Id 

11426289, intime-se a parte exequente, para atualizar o valor do débito, 

descontando os valores bloqueados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011467-21.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPOSITO DE MADEIRAS NORTE SUL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011467-21.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: RICARDO REBOUCAS DE 

SOUZA EXECUTADO: DEPOSITO DE MADEIRAS NORTE SUL LTDA - ME 

Vistos, etc. Em atenção ao pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA da executada, tenho por bem consignar que o 

artigo 135 do Código de Processo Civil preceitua que os sócios, ou a 

pessoa jurídica no caso de desconsideração da personalidade jurídica 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 383 de 480



inversa (art. 133, § 2º do CPC), devem ser cientificados quando a parte 

interessada postular o aludido incidente. Ademais, o art. 1.062 do mesmo 

Diploma Legal, dispõe que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica é aplicável aos processos de competência dos 

Juizados Especiais. Com efeito, tenho como imprescindível a CITAÇÃO do 

sócio da empresa declinada pela exequente, para manifestação no prazo 

legal, com fito de estancar eventual arguição de nulidade, a teor do 

procedimento previsto nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. 

Posto isso, DECIDO: 1. CITEM-SE o sócio da empresa executada, 

consoante qualificação e endereço indicados pela parte exequente (Id 

10585872), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto 

ao pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA; 2. 

Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e tornem os autos conclusos para deliberação. Serve o presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013566-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GIORDANO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011417-92.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & MARCONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI CRISTIANE TOLOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011417-92.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: RODRIGUES & MARCONI LTDA - 

ME EXECUTADO: GRAZIELI CRISTIANE TOLOTTI Vistos etc. DEFIRO o 

postulado pelo autor, tendo em vista que restaram infrutíferas as demais 

tentativas de satisfação do crédito. 1- EXPEÇA-SE MANDADO 

CONSTATAÇÃO, PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para saldar o débito em execução, no endereço informado pelo 

exequente, atentando-se a ordem de IMPENHORABILIDADE disposta no 

art. 833 do Novo Código de Processo Civil; 2- Uma vez restando frutífera a 

penhora, INTIME-SE o executado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentação de DEFESA, nos termos do art. 915 do Novo Código de 

Processo Civil; 3- Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006360-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (EXEQUENTE)

ANA PAULA KONZEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SOARES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1006360-13.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: CLEUSA TERESINHA HAUBERT, 

ANA PAULA KONZEN EXECUTADO: LUCIENE SOARES FERREIRA Vistos 

etc. Considerando a certidão de Id 11159035. Considerando ainda teor da 

petição de Id 11296051. Decido: 1- EXPEÇA-SE MANDADO 

CONSTATAÇÃO, INTIMAÇÃO e AVALIAÇÃO do bem penhorado nos 

autos, (nos termos da decisão de Id 10743658) no endereço informado 

pelo exequente, em Id 11159035. 2- Restando infrutífera a diligência, 

intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Serve a presente decisão como 

MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011856-69.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. SILVA DO NASCIMENTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011856-69.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: JAIR ALBERTO KELM & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: J. SILVA DO NASCIMENTO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO - ME Vistos etc. DEFIRO o postulado pelo autor, tendo em 

vista que restaram infrutíferas as demais tentativas de satisfação do 

crédito. 1- EXPEÇA-SE MANDADO CONSTATAÇÃO, PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para saldar o débito em 

execução, no endereço informado pelo exequente, atentando-se a ordem 

de IMPENHORABILIDADE disposta no art. 833 do Novo Código de Processo 

Civil; 2- Uma vez restando frutífera a penhora, INTIME-SE o executado, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de DEFESA, 

nos termos do art. 915 do Novo Código de Processo Civil; 3- Restando 

infrutífera a diligência, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Serve a presente 

decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008449-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J PAES DA SILVA CONVENIENCIA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008894-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR ANTONIO SANCHES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-71.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIS BARBOSA DE ALEXANDRE PAROLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011809-71.2010.8.11.0015 REQUERENTE: BEATRIS BARBOSA DE 

ALEXANDRE PAROLIN REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007216-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GOBI (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:

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: 1002858-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. DO PILLAR ROSSATO - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007216-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GOBI (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:

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008415-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELSIO CHUPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Considerando a ausência de tempo hábil para citação da parte 

Requerida, DESIGNE-SE nova audiência de conciliação, conforme pauta 

deste Juízo, devendo as partes serem intimadas na pessoa de seus 

respectivos procuradores já habilitados nos autos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011440-38.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CAETANO MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JITESKI DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO)

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006899-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER BORGES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Considerando a devolução do AR sem a intimação do 

requerido, intime-se o autor para informar novo endereço no prazo de 05 

dias sob pena de extinção do feito. Aportado novo endereço, designe-se 

audiência conforme pauta deste juizado. Intime-se. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ALVES FERGUSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ante a ausência de manifestação, arquive-se o presente feito 

com as baixas e anotações necessárias. Às providências Vistos etc. 

Ante a certidão de fls. 215, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002983-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINEN QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos e etc. Compulsando os autos verifico que a requerida não foi 

devidamente intimada para audiência de conciliação. Diante disso, 

intime-se a parte autora para informar novo endereço da requerida, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Após, designe nova 

audiência de conciliação conforme pauta deste juizado. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011661-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON DE DEUS CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FLORIPEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Retornem os autos à Secretaria deste Juízo para que seja 

juntado aos autos o respectivo AR citatório, eis que não consta no 

andamento processual a expedição do mesmo. Em caso positivo, retorne 

concluso para análise da Revelia da parte Requerida; todavia, em caso 

negativo, DESIGNE-SE nova audiência de conciliação, conforme pauta 

deste Juízo, expedindo-se CITAÇÃO via AR à parte Requerida, no 

endereço indicado nos autos, bem como INTIMAÇÃO via AR à parte 

Requerente, eis que desacompanhada de advogado(a), no endereço 

igualmente informado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Considerando que a inicial está incompleta, provavelmente em 

razão de alguma falha do sistema, e, também, que na impugnação houve a 

descrição pormenorizada dos fatos e do suposto direito do autor. 

Determino intimação da requerida para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias para, querendo, apresentar sua defesa, a fim de evitar 

eventual nulidade por cerceamento de defesa; Intima-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013565-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GIORDANO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006394-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA BERGAMIM GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. INTIMEM-SE ambas as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, tragam aos autos cópia do aludido acordo entabulado, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência à audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação das 

partes, tornem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON RODRIGUES MANARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001748-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE CAMPANHARO (RÉU)
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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) PARA QUE SE MANIFESTE acerca 

da CERTIDÃO ID: 11596122. Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAM PAULO FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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: 1002078-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLMIR LUIZ DE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente comprovou dentro do prazo legal, o 

recolhimento do preparo. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para 

que, no prazo de 10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011447-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SUZANE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo 

n. 1011447-47.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: PATRICIA SUZANE 

NOGUEIRA Endereço: DAS VIOLETAS, 418, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-134 Promovido(s) Nome: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Endereço: ARMANDO 

LOMBARDI, 400, LOJA 101 A 105, 108 E 109, BARRA DA TIJUCA, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 22640-000 Nome: QUALICORP ADMINISTRACAO E 

SERVICOS LTDA Endereço: RUA DOUTOR PLÍNIO BARRETO, n° 365, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01313-020 Tipo de Ação [OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 

15.337,45 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop Audiência de Conciliação 

20/03/2018 10:45 A presente carta, extraída dos autos da 

AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, s) de advogado(s) 

habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O 

QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte promovida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1013767-70.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VALCIR BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários à comprovação de suas alegações. 

Em síntese, aduz o requerente que é titular da Unidade Consumidora 

6/667858-5 e que, no mês de setembro de 2017 a requerida enviou uma 

cobrança no valor de R$ 4.655,10, referente a recuperação de consumo, 

originado do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 579812, contendo a 

seguinte fundamentação: “Desvios nos bornes do medidor”. Sustenta o 

autor que buscou discutir o valor junto à requerida, entretanto, não obteve 

êxito. Pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia bem com ode negativar seus 

dados, em razão do débito em discussão, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder 

ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “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.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Perscrutando os autos, entendo 

presentes os requisitos constantes no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que ensejam a concessão da medida pleiteada, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano. Isto porque o 

requerente demonstra, por meio dos documentos juntados que os valores 

cobrados, em discussão nestes autos, referem-se a recuperação de 
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consumo, sendo vedada a suspensão dos serviços em relação a débito 

pretérito, especialmente em se tratando de recuperação de consumo, 

devendo o débito ser cobrado pelas vias ordinárias de cobrança, caso 

constatada a sua legalidade. Nesse sentido a Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 713.139 - SE 

(2015/0113251-0) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

AGRAVANTE : ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADOS : LEONARDO ZIRPOLI ABATH E OUTRO (S) PAULO 

ROBERTO NERY NASCIMENTO AGRAVADO : POKEMODAS CONFECCOES 

LTDA - ME ADVOGADO : ANTONIO EDILSON C DOS SANTOS 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR CONSTATADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se de agravo interposto pelo 

ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que 

obstou a subida de recurso especial da agravante. Extrai-se dos autos 

que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 105, III, a, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Sergipe que negou provimento à apelação da agravante nos termos da 

seguinte ementa (fl. 221, e-STJ): "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA - FRAUDE NO MEDIDOR CONSTATADA - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA 

DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IMPOSSIBILIDADE - 

DÉBITO PRETÉRITO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - PRECEDENTES 

DESTA CORTE. Em se tratando de cobrança de débitos antigos e 

consolidados, como é o caso da chamada" recuperação de consumo ", o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é 

indevido o corte de energia elétrica, devendo os mencionados débitos 

serem perseguidos pelas vias ordinárias de cobrança.APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E IMPROVIDA."Sustentou a agravante, em recurso especial, 

contrariedade ao art. 6º, § 3º, da Lei n. 8.987/1995, ao defender, em 

síntese, a legalidade do débito a título de recuperação de consumo que 

não é antigo, e da suspensão dos serviços por inadimplência. Foram 

apresentadas contrarrazões (fls. 247/251, e-STJ). O Tribunal de origem 

negou seguimento ao recurso especial (fls. 257/258, e-STJ). O referido 

decisum ensejou a interposição do agravo de instrumento ora em análise. 

É, no essencial, o relatório. Não merece prosperar o agravo. Com efeito, 

quanto aos artigos de lei apontados por violados, não merece ser 

conhecido o apelo, pois se verifica que o Tribunal a quo decidiu de acordo 

com jurisprudência desta Corte, no sentido de é indevida a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica no caso de débito pretérito. É o que se 

depreende do seguinte excerto do acórdão vergastado (fl. 224, e-STJ): 

"Contudo, é importante ressaltar que, em se tratando de cobrança de 

débitos antigos e consolidados, como é o caso da chamada"recuperação 

de consumo", o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no 

sentido de que é indevido o corte de energia elétrica, devendo os 

mencionados débitos serem perseguidos pelas vias ordinárias de 

cobrança. Dessa forma, a aludida medida seria cabível apenas quando a 

inadimplência do usuário disser respeito a conta regular, relativa ao mês 

do consumo." Com efeito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. Confiram-se os seguintes precedentes: "PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a 

controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em 

violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior pacificou o 

entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido."(AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 

8/5/2014.)"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento 

desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos 

consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido". 

(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 8/9/2014.) Desse modo, 

aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, verbis:"Não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do 

referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais 

interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, do CPC, conheço do 

agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO HUMBERTO 

MARTINS Relator(STJ - AREsp: 713139 SE 2015/0113251-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 15/06/2015) De 

mais a mais, estando o débito em discussão e, considerando-se a 

essencialidade dos serviços de energia, entendo que deve ser concedida 

a tutela, até ulterior deliberação do Juízo. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar as limitações que advêm à pessoa 

que tem suspenso o fornecimento de energia elétrica, serviço este 

essencial. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO a que a requerida SE ABSTENHA de suspender os 

serviços de energia ao autor, bem como se abstenha de negativar seus 

dados, em razão do débito em discussão nos autos, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) 

reais. 2. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo do exposto, cite-se e intime-se a 

reclamada para comparecimento em audiência, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa 

escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1013767-70.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VALCIR BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários à comprovação de suas alegações. 

Em síntese, aduz o requerente que é titular da Unidade Consumidora 

6/667858-5 e que, no mês de setembro de 2017 a requerida enviou uma 

cobrança no valor de R$ 4.655,10, referente a recuperação de consumo, 

originado do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 579812, contendo a 
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seguinte fundamentação: “Desvios nos bornes do medidor”. Sustenta o 

autor que buscou discutir o valor junto à requerida, entretanto, não obteve 

êxito. Pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia bem com ode negativar seus 

dados, em razão do débito em discussão, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder 

ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “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.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Perscrutando os autos, entendo 

presentes os requisitos constantes no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que ensejam a concessão da medida pleiteada, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano. Isto porque o 

requerente demonstra, por meio dos documentos juntados que os valores 

cobrados, em discussão nestes autos, referem-se a recuperação de 

consumo, sendo vedada a suspensão dos serviços em relação a débito 

pretérito, especialmente em se tratando de recuperação de consumo, 

devendo o débito ser cobrado pelas vias ordinárias de cobrança, caso 

constatada a sua legalidade. Nesse sentido a Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 713.139 - SE 

(2015/0113251-0) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

AGRAVANTE : ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADOS : LEONARDO ZIRPOLI ABATH E OUTRO (S) PAULO 

ROBERTO NERY NASCIMENTO AGRAVADO : POKEMODAS CONFECCOES 

LTDA - ME ADVOGADO : ANTONIO EDILSON C DOS SANTOS 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR CONSTATADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se de agravo interposto pelo 

ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que 

obstou a subida de recurso especial da agravante. Extrai-se dos autos 

que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 105, III, a, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Sergipe que negou provimento à apelação da agravante nos termos da 

seguinte ementa (fl. 221, e-STJ): "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA - FRAUDE NO MEDIDOR CONSTATADA - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA 

DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IMPOSSIBILIDADE - 

DÉBITO PRETÉRITO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - PRECEDENTES 

DESTA CORTE. Em se tratando de cobrança de débitos antigos e 

consolidados, como é o caso da chamada" recuperação de consumo ", o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é 

indevido o corte de energia elétrica, devendo os mencionados débitos 

serem perseguidos pelas vias ordinárias de cobrança.APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E IMPROVIDA."Sustentou a agravante, em recurso especial, 

contrariedade ao art. 6º, § 3º, da Lei n. 8.987/1995, ao defender, em 

síntese, a legalidade do débito a título de recuperação de consumo que 

não é antigo, e da suspensão dos serviços por inadimplência. Foram 

apresentadas contrarrazões (fls. 247/251, e-STJ). O Tribunal de origem 

negou seguimento ao recurso especial (fls. 257/258, e-STJ). O referido 

decisum ensejou a interposição do agravo de instrumento ora em análise. 

É, no essencial, o relatório. Não merece prosperar o agravo. Com efeito, 

quanto aos artigos de lei apontados por violados, não merece ser 

conhecido o apelo, pois se verifica que o Tribunal a quo decidiu de acordo 

com jurisprudência desta Corte, no sentido de é indevida a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica no caso de débito pretérito. É o que se 

depreende do seguinte excerto do acórdão vergastado (fl. 224, e-STJ): 

"Contudo, é importante ressaltar que, em se tratando de cobrança de 

débitos antigos e consolidados, como é o caso da chamada"recuperação 

de consumo", o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no 

sentido de que é indevido o corte de energia elétrica, devendo os 

mencionados débitos serem perseguidos pelas vias ordinárias de 

cobrança. Dessa forma, a aludida medida seria cabível apenas quando a 

inadimplência do usuário disser respeito a conta regular, relativa ao mês 

do consumo." Com efeito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. Confiram-se os seguintes precedentes: "PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a 

controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em 

violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior pacificou o 

entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido."(AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 

8/5/2014.)"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento 

desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos 

consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido". 

(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 8/9/2014.) Desse modo, 

aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, verbis:"Não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do 

referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais 

interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, do CPC, conheço do 

agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO HUMBERTO 

MARTINS Relator(STJ - AREsp: 713139 SE 2015/0113251-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 15/06/2015) De 

mais a mais, estando o débito em discussão e, considerando-se a 

essencialidade dos serviços de energia, entendo que deve ser concedida 

a tutela, até ulterior deliberação do Juízo. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar as limitações que advêm à pessoa 

que tem suspenso o fornecimento de energia elétrica, serviço este 

essencial. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO a que a requerida SE ABSTENHA de suspender os 

serviços de energia ao autor, bem como se abstenha de negativar seus 

dados, em razão do débito em discussão nos autos, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) 

reais. 2. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo do exposto, cite-se e intime-se a 

reclamada para comparecimento em audiência, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa 

escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDECI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (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. A 

controvérsia da demanda cinge-se em analisar a validade de determinados 

valores cobrados, no contrato de financiamento pactuado entre as partes, 

à título de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem, Pagamentos 

autorizados, Registro de Contrato, Seguro Prestamista e Cap. Parc. 

Premiável. Em sua exoridal a parte Requerente aduz que sofreu cobrança 

indevida no importe total de R$ 3.433,33 (três mil e quatrocentos e trinta e 

três reais e trinta e três centavos) referente as rubricas acima 

discriminadas. A matéria aqui guerreada, é tema de calorosa discussão 

em ações distribuídas por todo o país, sendo afetado à Sistemática dos 

Recursos Repetitivos sob o Tema nº 958. Onde em 02/09/2016, o 

Excelentíssimo Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, determinou “a 

suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que 

versem sobre a questão ora afetada […]”. Diante do exposto, hei por bem 

DETERMINAR o SOBRESTAMENTO do FEITO até que a questão seja 

enfrentada pelo Egrégio STJ, buscando dar à lide a solução mais justa, 

equânime e alinhada ao entendimento que será proferido pelo Tribunal da 

Cidadania. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005711-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALOMA TOSTA RODRIGUES FRANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. 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: 1011551-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 8013751-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR 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:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Desta forma, OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO do 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a patente 

má-fé processual desta. A parte Reclamada apresenta farta 

documentação, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 
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silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 196,31 (cento e noventa e seis reais e trinta e um 

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 

d e v i d a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002894-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011606-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PROSPERAR TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, 
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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: 1011618-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 visto que a o bilhete de passagens 

anexado aos autos encontra-se ilegível. “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: 1011620-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 visto que a o bilhete de passagens 

anexado aos autos encontra-se ilegível. “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: 1011644-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMACARI BEZERRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO da DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 

267, VIII do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011622-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CORREIA DA SILVA (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:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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. Não obstante a isso, nota-se que o bilhete 
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de passagem anexado aos autos encontra-se ilegível. “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: 1011692-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SCARANARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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. 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, os motivos de sua ausência deveriam 

ter sido apresentados 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, 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: 1005198-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ADRIANA BLUMKE FEISTEL (REQUERENTE)

I. L. F. (REQUERENTE)

RAFAEL RODRIGO FEISTEL (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Insurge-se o 

reclamante quanto ao cancelamento, por parte da requerida, de seu vôo 

com destino a Navegantes/SC, o que acarretou atraso de um dia em sua 

viagem além de outros transtornos morais e materiais. Em sua defesa a 

Requerida alega que o cancelamento se deu em razão de fato 

superveniente e inevitável, alheio à vontade das partes, sendo caso 

fortuito externo, portanto, força maior excludente de ilicitude. Antes de 

analisar o mérito da demanda, HOMOLOGO a desistência formulada da 

menor ISABELA LAIS FEISTEL. Passo a análise do mérito. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o reclamante adquiriu previamente passagem aérea da 

companhia reclamada para gozar de suas férias com destino à 

Navegantes/SC. No caso vertente, verifico que ocorreu o cancelamento 

do voo do autor, o que acarretou na perda de um dia de viagem, bem 

como, gerando outros transtornos de ordem material e moral. A reclamada 

em sua contestação, alega que o cancelamento ocorreu em razão de fato 

superveniente e inevitável, alheio à vontade das partes, sendo caso 

fortuito externo, portanto, força maior excludente de ilicitude, suscitando 

excludente de responsabilidade e conseqüente improcedência do pedido 

de indenização por dano material e moral. Pois bem. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: 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. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. 

Evidencia-seque os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em nenhum momento, se 

preocupou em fazer prova da excludente de responsabilidade invocada, 

ônus que lhe incumbia. Assim, ressalvando o entendimento deste juízo de 

que as problemas técnicos devem ser consideradas como excludente de 

ilicitude, por tratar-se de força maior e, portanto, medida necessária para 

garantir a segurança esperada no transporte aéreo, é bem de ver que o 

ônus da prova é da companhia aérea. In casu, repito, não restou 

demonstrado nos autos. Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais à parte reclamante, isso porque o cancelamento do vôo, 

causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante surge da falha na prestação do 

serviço da reclamada, sendo os passageiros daquele vôo surpreendidos 

com o descaso e a desconsideração destes na qualidade de 

consumidores. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 
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peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação equivalente à R$ 3.000,00 (três mil reais) aos 

reclamantes, que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento 

experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. “Ex 

positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pelos requerentes, para condenar 

a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença. 

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 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: 1002296-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ SAO JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1008411-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência a patrona da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretérito, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011837-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 
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previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência o patrono da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011813-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011813-86.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DISFER COMERCIO E 

DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME REQUERIDO: ANTONIO 

MARCOS BUENO 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. 11561272), 

apesar de devidamente intimada para comparecimento ao ato. Estabelece 

o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON LEANDRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON LEANDRO DE ARAUJO OAB - MT16662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD MARTINS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002333-21.2016.8.11.0015 REQUERENTE: GLEISON LEANDRO DE 

ARAUJO REQUERIDO: EDGARD MARTINS DE ARAUJO 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. 11572789), apesar de 

devidamente intimada para comparecimento ao ato. Estabelece o art. 51, I 

da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010121-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FERREIRA DO CARMO (RÉU)

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. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009375-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1009375-87.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ISABELA SILVEIRA Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo (id. 11056247). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex 

positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas partes para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe 

o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011697-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011697-80.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CRISLAINE JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo (id. 11507825). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex 

positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas partes para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe 

o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011741-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FABRINA KLAUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011741-02.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANDRESSA FABRINA KLAUCK 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo (id. 11524304). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex 

positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas partes para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe 

o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003439-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MYCHELLE KLEIN ZARBIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011878-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011917-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERITA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011751-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ROBERTO MEDINA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011752-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G.S KELM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ROBERTO MEDINA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010899-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS sob a alegação, em síntese, de que a reclamante, se 

dirigiu até a agência do banco reclamado e permaneceu na fila sem ser 

atendida por 48 minutos. 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”. 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. Aduz a requerente que a instituição 

financeira ré infringiu a lei municipal nº. 680/2002, a qual prevê a 

permanência de no máximo 15 minutos na fila de espera para ser atendido 

no caixa. O banco reclamado apresentou contestação aduzindo, em 

resumo, que a pretensão da promovente é totalmente descabida, visto que 

claramente não houve dano moral algum, e por consequência, reparação 

nenhuma a ser feita por parte da promovida. Diante do exposto, por não 

visualizar nulidades ou questões processuais pendentes de apreciação, 

passo a análise da lide. O pedido objeto do presente processo está 

baseado no Direito comum, amparado pelo artigo 186 do Código Civil de 

2002, e art. 20, § 2º, do CDC. A responsabilidade civil é uma das fontes 

das obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a 

outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo 

é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, 

conforme o disposto no art. 927 do Código Civil de 2002. Dessa forma, a 

pretensão da reclamante está condicionada à presença dos requisitos 

próprios da responsabilidade civil, razão pela qual passo a verificar se 

restaram configurados seus elementos, quais sejam, a conduta, o nexo 

causal e o dano. Frise-se que, tratando-se de relação de consumo, 

prescinde-se, na hipótese, de comprovação de culpa, em qualquer de 

suas modalidades, por parte do reclamado. De início, convém ressaltar 

que o simples fato da espera na fila de agência de instituição financeira 

não implica necessariamente dano moral indenizável, devendo haver 

prova de situação que demonstre a efetiva ocorrência de prejuízos 

sofridos em decorrência da espera por tempo extremamente excessivo na 

fila. A espera na fila por mais tempo que o normal, por si só, por mais 

desrespeito e incômodo que possa representar ao consumidor, não pode 

levar à presunção de que há dano à personalidade e honra da pessoa, 

pois caso contrário se banalizaria o intuito da indenização por dano moral 

que é minimizar a dor e humilhação de monta considerável em desrespeito 

aos valores éticos concretamente violados. Evidente que as práticas de 

instituições e órgãos de atendimento ao público são abomináveis, em 

flagrante violação ao art. 20, § 2º, do CDC, e devem ser rechaçadas, 

porém através de meio próprio, como, por exemplo, a propositura de ação 

civil pública ou inquérito civil pelo Ministério Público ou co-legitimados para 

a defesa de direito coletivo, inclusive com eventual pedido liminar de 

cominação de multa e determinação de medidas para assegurar o 

cumprimento e fiscalização, se necessário. Outrossim, por mais irritante e 

desagradável que seja a espera nas filas de bancos e demais instituições 

e órgãos de atendimento ao público, essa situação isolada não é capaz de 

ferir a dignidade da pessoa humana ou a moral que leve a uma dor íntima 

prolongada, a não ser que desse fato decorram outros prejuízos pela 

demora extremamente excessiva do atendimento, desde que devidamente 

comprovados. Deste modo, da análise das alegações das partes e do que 

consta nos autos, não houve nenhuma prova de efetivo prejuízo moral à 

autora que, apesar de ter aguardado por 48 minutos na agência bancária 

em decorrência da demora no atendimento, INEXISTIU A COMPROVAÇÃO 

DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, não havendo que se falar, assim, em 

responsabilização civil, por ausência do elemento dano. Nesse sentido, 

confiram-se os recentes julgados das Turmas Recursais deste Estado de 
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Mato Grosso: INDENIZAÇÃO – FILA DE BANCO – PERMANÊNCIA POR 

MAIS DE UMA HORA – LEI MUNICIPAL Nº 4.069/2001 – DANO MORAL – 

NÃO OCORRÊNCIA. Não demonstrado nenhum abalo à honra e nem 

qualquer situação de dor, sofrimento ou humilhação, não há falar-se em 

dano moral, uma vez que a permanência em filas bancárias, por si, não 

exterioriza dano que exceda a esfera dos aborrecimentos por qualquer 

um suportáveis na vida em sociedade. (2ª Turma Recursal, Recurso Cível 

Inominado nº 1926/2008 Classe II - 1 - Relator Dr. Lidio Modesto da Silva 

Filho - j.13/05/2008) RECURSO INOMINADO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DO DEVER 

DE INDENIZAR – LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE SANÇÃO Á INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA. 1. O descumprimento da Lei Municipal que dispõe sobre o 

limite de atendimento ao cliente, nas instituições financeiras, não implica, 

necessariamente, na ocorrência de dano, com indenização em beneficio 

do consumidor. 2. A demora na fila do banco, por mais incômodo que 

cause, não é capaz de atingir a dignidade da pessoa humana, numa 

perspectiva de dano moral, tendo em vista que não causam, a não ser que 

se trate de período de tempo muito grande, uma dor íntima capaz de 

justificar uma condenação a titulo de dano moral. (2ª Turma Recursal, 

Recurso Cível Inominado nº 590/2008 Classe II - 1 - Relatora Dra. Ana 

Cristina da Silva Abdalla - j. 15-04-2008). No mesmo sentido: 3ª Turma 

Recursal, Recurso Cível Inominado Nº 3755/2007 Classe II - 1 - Relatora 

Dra. Maria Aparecida Ribeiro - j. 29-11-2007. Assim, o mero dissabor 

ocasionado por espera de 48 minutos em fila para atendimento em agência 

bancária não configura ato lesivo a ensejar a reparação por danos morais, 

além de, no caso concreto, não se ter demonstrado efetivamente o dano 

moral por situação concreta decorrente da demora no atendimento, 

conforme acima exposto, inexistindo o dever de reparar em razão da 

ausência dos elementos da responsabilidade civil, especialmente por 

ausência de dano comprovado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos e, por conseqüência, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC. 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. 

Com o trânsito em julgado, realizem-se as baixas e anotações necessárias 

e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011479-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MARIANO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 11282710) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 11418234). A parte Requerente demonstrou os fatos 

constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada com a 

petição inicial. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte 

Requerente as importância original total de R$ 337,00 (trezentos e trinta 

sete reais), devendo cada parcela ser atualizada pelo INPC a partir dos 

respectivos vencimento e com a incidência de juros legais, a partir da 

citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011084-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 11309930) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 11461462). A parte Requerente demonstrou os fatos 

constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada com a 

petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar 

a parte Requerente as importância original total de R$ 2.297,00 (dois mil e 

duzentos e noventa e sete reais), devendo cada parcela ser atualizada 

pelo INPC a partir dos respectivos vencimento e com a incidência de juros 

legais a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO OM 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: 1008383-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A controvérsia da demanda cinge-se 

quanto à prova do adimplemento da fatura referente ao mês de junho/2017 

no valor de R$ 396,31 bem como a suspensão do serviço em decorrência 

desta. Em sua exordial a parte Requerente junta comprovante de 

pagamento emitido pela gerente do banco onde houve o pagamento (id nº 

8819357); bem como comprova a suspensão do fornecimento do serviço 

de TV por assinatura (id nº 8819370). Inicialmente AFASTO o pedido de 

REVELIA eis que, nos termos do Enunciado nº 36 do FONAJE, a 

assistência obrigatória do art. 9º da Lei 9.099/95 inicia-se apenas na fase 

instrutória. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

quaisquer nulidades passo a análise do mérito. A parte Requerida em sua 

defesa limitou-se a arguir pela ausência de danos morais no caso em 

concreto; não apresentando contestação à prova do pagamento, nem à 

interrupção do sinal de TV por assinatura; tidos doravante como 

incontroversos. Deste modo, ao contrário do que afirma a parte Requerida, 

o dano moral, no presente caso, decorre da suspensão indevida no 

fornecimento de um serviço que já encontrava-se adimplido, bem como na 

desídia desta em fornecer uma solução à parte Requerente. Neste sentido 

vide: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR 

ASSINATURA. Interrupção indevida. Dano moral. Incontroversa a falha na 

prestação do serviço consubstanciada na interrupção indevida dos 

serviços de TV por assinatura, telefonia fixa e internet. Dano moral 

configurado não apenas pelo fato de o autor ter ficado privado dos 

serviços contratados, senão também pela desídia da ré em não atender às 

diversas solicitações de reparo formuladas, aliada à perda de tempo útil e 

o fato de ter sido o consumidor obrigado a buscar solução na esfera 

judicial. Verba indenizatória que se fixa em R$ 3.000,00 (três mil reais), em 

consonância com a jurisprudência desta corte em situações correlatas. 

Reforma parcial da sentença. Recurso provido. (TJRJ - APL: 

00057442520158190202, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

04/09/2017 - grifo nosso). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. Pedido fundamentado em indevido corte de sinal de TVs a 

cabo por assinatura após o cancelamento de contrato diverso (internet 

banda larga) Dano moral caracterizado. Inexistência de mero 

aborrecimento. Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. […] Recurso provido. (TJSP - APL: 

10055519520158260590, Relator: MIGUEL PETRONI NETO, DÉCIMA SEXTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/02/2017 - 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. 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 CONFIRMAR a 

TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 8829077 e CONDENAR a parte 

Requerida 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. 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: 1001078-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA COELHO DE MIRANDA - COMERCIO E SERVICOS - ME 

(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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por C. 

M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP em face de PATRICIA 

COELHO DE MIRANDA - COMERCIO E SERVIÇOS - ME, objetivando o 

recebimento do débito representado pelos documentos carreados nos 

autos. Observa-se da página de rastreamento dos correios juntada aos 

autos, que a Requerida foi devidamente citada e intimada para audiência 

de conciliação. 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$ 

981,26 (novecentos e oitenta e um reais), corrigida monetariamente e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, a partir do 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008767-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO PEREIRA DA SILVA (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 requerido não 

fora devidamente citado a tempo para o comparecimento de audiência de 

conciliação, contudo, já apresentou contestação, de modo que entendo tal 

fato como atitude alheia à vontade de conciliar. Por já existirem provas 

suficientes nos autos, 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. 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 
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prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011700-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON JACKSON LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. 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. O requerido foi 

devidamente citado, conforme se verifica da Carta de Citação e Intimação 

pelo Correio e do Aviso de Recebimento, aportados à mov. n.º 27, 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 

parcialmente procedente. 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 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002979-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLF COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALINY VALERIANO LISBOA RIEPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 
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inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 11521243) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 11548259). A parte Requerente demonstrou os fatos 

constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada com a 

petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar 

a parte Requerente a importância original total de R$ 947,79 (novecentos e 

quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), devidamente atualizado 

pelo INPC a partir dos respectivo vencimentos e com a incidência de juros 

legais, a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011841-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto à inscrição 

do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes. Inicialmente, 

DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id nº 

11497883) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 11559780). 

Não havendo provas mínimas para refutar os argumentos ofertados pela 

parte Requerente tem-se por indevida a inscrição e manutenção do nome 

da parte Requerente em rol de inadimplentes. Ausente, nos autos, prova 

da origem do débito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se 

de ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in 

re ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. 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. Deixo de aplicar a Súmula 385, STJ, eis que a outra 

negativação em nome da parte Requerente é objeto dos autos nº 

1011843-24.2017.8.11.0015. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS discutidos nestes auto, e CONDENAR a parte 

Requerida 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. 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: 1002726-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ODORICO DILL DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002726-09.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO 

GUIMARAES EXECUTADO: JOSE ODORICO DILL DE MORAES Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que mesmo intimada para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora se manteve inerte, conforme 

certidão exarada no id. 11575302 , p.1. Como é sabido, é ônus da parte 

interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando a 

inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as diligências que lhe 

cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da 

Lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010394-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010394-31.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NATHALIA ALEXANDRE 

RAMOS GALVAN REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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: 8012630-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012630-65.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ERCILIO NESI - ME 

REQUERIDO: JUAREZ DE ANDRADE Vistos, etc. Ausente o relatório, com 
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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 (id. 9243556). 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: 1002912-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011918-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA CUNHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011918-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELIVANIA CUNHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Ressai dos autos que 

as partes resolvem por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo celebrado no id. 11586345. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora 

pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo 

imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer 

demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao 

litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo 

no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003115-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 126,37 (cento e vinte e seis reais e trinta e sete 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. 

[1] Disponível em: http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 

2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005937-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante aduziu CONTRADIÇÃO na sentença de id nº 10078108 quanto 

a extinção por ausência do autor à audiência de conciliação. Compulsando 

os autos os presentes Embargos prosperam, uma vez que a parte 

Embargante, manifestou-se no id nº 8180325 pela extinção do feito. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para REVOGAR a sentença proferida no id nº 10078108; 

bem como para DECLARAR 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008068-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIARA MOTORS LTDA (REQUERIDO)

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE OAB - SP174081 (ADVOGADO)

ERIK GUEDES NAVROCKY OAB - SP0240117A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante aduziu CONTRADIÇÃO na sentença de id nº 10046440 quanto 

a extinção por ausência do autor à audiência de conciliação. A parte 

Embargante, aduz que a presente demanda tinha por única finalidade o 

cadastramento de seu veículo na BIN. Tal pleito foi deferido em sede de 

liminar (id nº 9058753) e cumprido por ambas as partes Requeridas (ids nº 

9132063 e 9826480). Em específico a primeira parte Requerida, HPE 

AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, em sua contestação (id nº 9826480), 

aduziu perda do objeto da demanda, bem como reconhecendo a 

procedência da demanda e postulando a extinção do feito com resolução 

do mérito. Contudo, em que pese os argumentos formulados pela parte 

Embargante, encontra-se processualmente adequada a extinção do 

presente feito sem resolução do mérito. Denota-se que tratava-se de lide 

com litisconsórcio passivo, na qual apenas uma das demandas 

reconheceu a procedência da demanda; logo, a extinção do feito com 

resolução do mérito, é incabível, posto que a parte Requerida, ITACIARA 

MOTORS LTDA, somente manifestou-se pelo cumprimento da liminar e, em 

nenhuma linha de sua manifestação (id nº 9132063) reconhece como 

procedente a demanda. E por esta mesma linha de pensamento que a 

manifestação de id nº 9780015 se mostra impossível, posto que na 

inexistência de reconhecimento do pedido por ambas as partes ré, em um 

litisconsórcio passivo, a procedência da demanda, tal como pleiteia o 

Embargante violaria o contraditório e a ampla defesa da segunda parte 

Requerida. Caso fosse desejo da parte Embargante, ante o 

reconhecimento formulado pela primeira parte Requerida, este poderia ter 

postulado a desistência da demanda em face da segunda Requerida e a 

extinção com mérito em relação à primeira. Todavia, este optou em não 

comparecer à solenidade, apesar de devidamente cientificado; motivo pelo 

qual a extinção do feito sem resolução do mérito ante sua ausência é 

medida que se impõe. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos 

os seus termos. 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA DE ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 555,20 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte 

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 
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recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

d e v i d a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013665-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MARUCCI DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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 carreou histórico de 

pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 697,55 (seiscentos 

e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013303-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE DI DOMENICO (REQUERENTE)

KARINA ALYNE DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI OAB - MT16972/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)

Outros Interessados:

CLEONICE PEREIRA DO AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. As partes Embargantes aduzem 

OMISSÃO da sentença de id nº 7310633 no sentido de que esta deixou de 

especificar se o valor da condenção, seria para cada autor ou se deveria 

ser rateado entre estes. Compulsando aos autos verifica-se que comporta 

acolhimento os presentes Embargos. Compulsando os autos, vislumbro a 

OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. A condenação deve ser 

individualizada eis que cada uma das partes sofreu abalo moral em igual 

proporção. Diante do exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, passando o dispostivo sentencial a constar a seguinte 

redação, mantendo-se os demais fundamentos em sua integralidade: 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para CONDENAR a requerida a pagar aos autores o 

valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), para cada parte 

Requerente, 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. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012306-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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 disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

id nº 8277516 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. No provimento jurisdicional originário foi 

reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o nome 

da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada, uma vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o 

que é vedado pela via ora adotada. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000402-80.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JANAINA BRITO REQUERIDO: 

CLARO S.A. 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: 1000584-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

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 
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ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 478,09 

(quatrocentos e setenta e oito reais e nove 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: 1002936-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FERREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012988-64.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE MARIA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de Embargos à Execução manejados por SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA em face de ELIZETE MARIA DE MATOS. Em 

breve síntese a parte Embargante aduz que adimpliu voluntariamente com 

o débito em 12.05.2016 e para tanto apresenta nos autos guia de Depósito 

Judicial no valor de R$ 1.550,75. Consoante id nº 3313804 a parte 

Embargante foi intimada para adimplir voluntariamente com o débito em 

28.04.2016; portanto, seu prazo iniciou em 29.04.2016 e findou-se em 

13.05.2016; desta forma, o pagamento ocorrido em 12.05.2016 foi 

tempestivo, motivo pelo qual a penhora on-line de id nº 2407592 deve ser 

removida. Contudo, o ônus em provar o pagamento tempestivo é do 

Executado, que não o fazendo, gera gastos desnecessários ao 

Exequente e ao Poder Judiciário; portanto, ainda que tempestivos deverá 

arcar com a multa de 10% prevista no art. 523, NCPC. Neste sentido 

destaca-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. MULTA DO ART. 475-J. CABIMENTO. 

AGAVO IMPROVIDO. I - O agravante, apesar de ter realizado o pagamento 

espontâneo, não juntou o comprovante, fazendo com que o cumprimento 

da decisão não entrasse na esfera de disponbilidade da agravada, eis que 

não tomou conhecimento do pagamento. II - O ônus de comprovar o 

pagamento é do requerido e não o fazendo nos quinze dias após a 

intimação para pagamento, deve arcar com a incidência da multa prevista 

no art. 475-J do CPC. III - Agravo improvido. (TJMA, AI 0253362015, Rel. 
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Desa Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Quinta Câmara Cível, 

Julgado em 29.02.2016, Publicado em 29.03.2016 - grifo nosso). 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

DISTRATO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDUÇÃO PARA 10%. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA 

NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. […] 2.Apesar 

de o depósito judicial ter sido realizado no prazo de 15 dias para 

pagamento, verifica-se que a comunicação da realização da operação 

bancária foi feita apenas em 16/03/2015, com atraso de mais de 70 dias, 

conforme demonstrado às fls. 249/250. 3.Dessa forma, deve ser mantida 

a sentença de fls. 259/260, que determinou o abatimento do valor de R$ 

1.829,81 (mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) do 

montante penhorado às fls. 217, a título de multa de 10%, tendo em vista 

que a recorrente comprovou o depósito fora do prazo previsto para 

cumprimento espontâneo da obrigação. 4.Precedente: "PROCESSO CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO NOS 

AUTOS. MORA DO DEVEDOR. PENHORA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. 

(...) 2. O pagamento deve ser provado por quem o efetua e somente o 

depósito comunicado ao juízo e disponibilizado ao credor representa fato 

extintivo do crédito e elide a mora do devedor. 3. Deve ser prestigiada a 

decisão que, verificando a inércia do executado no tocante à 

comprovação do pagamento, manteve a penhora de quantia suficiente à 

satisfação da obrigação acrescida da multa do art. 475-J. 4. Recurso 

conhecido e não provido. " (Acórdão n.657961, 20130110053445ACJ, 

Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/02/2013, publicado 

no DJE: 04/03/2013. Pág. 257. ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) 

LTDA. versus LUIZ GONZAGA FRAGA CARVALHO). 5.RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. […] (TJDFT, Acórdão n.913528, 

20150111172976ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2ª Turma 

Recursal d, Data de Julgamento: 11/12/2015, Publicado no DJE: 

21/01/2016. Pág.: 910 - grifo nosso). Desta form, sobre o saldo bloqueado 

deverá ser retido o percentual de 10% (dez porcento) a título de multa do 

art. 523, NCPC. Diante do expostos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fulcro no art. 487, I, 

CPC, determindo a restituição da importância de R$ 2.804,91 (dois mil e 

oitocentos e quatro reais e noventa e um centavos) à parte Embargante; 

bem como o levantamento da importância de R$ 155,07 (cento e cinquenta 

e cinco reais e sete centavos) em benefício da parte Embargada à título de 

multa do art. 523, NCPC. EXPEÇAM-SE os respectivos alváras de 

levantamento. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002931-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE CASSIMIRO GOULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno 

a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.
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Processo Número: 1002771-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS (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 

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, 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$152,94 (cento e 

cinquenta e dois reais e noventa e quatro 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011480-83.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE MENDES MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de Embargos à Execução interpostos por 

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA em face de LUCILEIDE MENDES 

MORAIS, onde, em breve síntese, aduz o adimplemento prévio e voluntário 

da obrigação com o depósito do valor da condenação em conta judicial. A 

parte Embargada manifestou-se contrária à tese supra. Pois bem, em 

03.12.2015 (id nº 2128745) foi proferida por este Juízo, sentença 

condenatória determinando às partes Requeridas, a restituição de R$ 

149,00 (cento e quarenta e nove reais) a título de DANOS MATERIAIS e ao 

pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) por DANOS MORAIS. A parte 

Requerente foi intimada da sentença em 07.12.2015 (id nº 2810714) e as 

partes Requeridas, em 14.12.2015 (ids nº 2810715 e 2810716). Em 

16.12.2015 (id nº 2128748) houve a interposição de Recurso Inominado 

pela parte Embargada, o qual foi conhecido e negado provimento (id nº 

2128763). Por sua vez a parte Embargante, em 19.01.2016 (id nº 

2128759) trouxe aos autos, tempestivamente, o comprovante de 

adimplemento voluntário da sentença, eis que, os prazos processuais 

restaram suspensos em virtude do recesso forense e férias dos 

advogados. Ocorrendo o trânsito em julgado para todas as partes, bem 

como, não havendo modificação dos termos da sentença a quo, o 

depósito judicial em benefíco da parte Embargada mostra-se correto. 

Diante do expostos, JULGO PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

com fulcro no art. 487, I, CPC, DETERMINANDO o levantamento em 

benefício da parte Embargante, MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA, 

do valor constrito no id nº 4731583; bem como a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ 

para levantamento do valor depositado no id nº 2128759, devidamente 

atualizado, em benefício da parte Embargada, LUCILEIDE MENDES MORAIS. 

EXPEÇAM-SE os respectivos alváras de levantamento. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012131-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CIRIACO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DINIZ COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PORTELA NASCIMENTO OAB - PA22586 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de Embargos à Execução promovidos por RODRIGO 

DINIZ COSTA em face de MARIA CIRIACO DOS REIS, onde aduz, em breve 

síntese, a incompetência territorial deste Juízo e no mérito a existência de 

pagamento parcial. Por tratar-se de questão prejudicial, passo a análise 

primordial da questão atinente à compentência, onde em que pese os 

argumentos da parte Embargada, prospera a tese embargante. Por certo 

que o art. 53, III, “d”, NCPC fixa como competente o local para o pagamento 

da avença; contudo, no presente caso é justamente este o requesito 

ausente, pois no título em execução (id nº 2255822) houve apenas a 

menção à “depósito bancário”. A jurisprudência é pacífica no sentido de 

reconhecer a ausência de indicação do local de pagamento como 

irregularidade sanável a qualquer tempo e que não obsta à liquidez do 

título; todavia, passa a fixar a competência como sendo o local designado 

ao lado da assinatura do subscritor. Neste sentido destaca-se: 

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALTA DE 

INDICAÇÃO DO LUGAR DO PAGAMENTO. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. 

ARTS. 75 E 76 DO DECRETO 57.663/66. SUPRÍVEL PELO LOCAL DE 

EMISSÃO (LUGAR DESIGNADO AO LADO DO NOME DO SUBSCRITOR). 

RECURSO PROVIDO. A ausência de indicação do lugar do pagamento da 

nota promissória não a invalida, pois se trata de requisito acessório 

suprível pela informação do local de emissão (lugar designado ao lado do 

nome do subscritor), nos termos do artigo 76 do Decreto 57.663/66 (Lei 

Uniforme de Genebra). (TJMT - APL: 1179662017, Relator: RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Publicação: 27/10/2017 - grifo nosso). 

Portanto, compulsando o título em execução, observa-se que nele consta 

como domícilio do emissor, ora parte Embargante, Av. Castelo Branco, 

100, Trairão/PA. Diante do expostos, JULGO PROCEDENTES os 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fulcro no art. 51, III da Lei nº 9.099/95, 

reconhecendo INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, bem como, para fins do 

disposto no art. 2º da mesma lei, DETERMINA à REMESSA destes autos à 

Comarca de Itaituba/PA. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013558-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ROSANI BERTOLDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO OAB - SP147000 (ADVOGADO)

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648/O 

(ADVOGADO)

GUSTAVO TAVARES DE MORAES OAB - MT9269/O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DE CARVALHO OAB - RS73860 (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. Trata-se de Exceção de Pré-executividade 

movida por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

em face de SIRLEI ROSANI BERTOLDO, sustentando, em síntese, 

adimplemento da obrigação. Todavia, compulsando os autos verifica-se 

que esta não demonstrou o total adimplemento da avença; sobretudo ante 

a certidão de id nº 2269437 lavrada pelo PROCON local dando conta a 

persistência do débito referente às faturas de janeiro/2007 e março/2008 

que foram objeto do acordo entabulado entre as partes. Pois bem. De 

proêmio, importante consignar que a presente exceção visa, claramente, 

delongar a execução. Assim, tenho que as alegações da parte executada 

não merecem prosperar, posto que não logrou êxito em comprovar a 

alegada inexigibilidade da execução, na medida em que sustenta a 

nulidade da execução. Nesta senda, não há como acolher a pretensão do 

excipiente, o qual não logrou êxito em demonstrar os fatos por si 

alegados. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, DETERMINANDO o regular prosseguimento da 

presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios. 

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que de 

direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005674-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (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. Trata-se de Exceção de Pré-executividade 

movida por DEVAIR PEREIRA DOS SANTOS em face de ANTONIO VALDIR 

FERNANDES, onde aduz em síntese, resolução verbal do contrato de 

locação, bem como redução da multa e adimplemento desta. Pois bem. De 

proêmio, importante consignar que a presente exceção visa, claramente, 

delongar a execução. Assim, tenho que as alegações da parte executada 

não merecem prosperar, posto que não logrou êxito em comprovar o 

adimplemento parcial da multa. Nesta senda, não há como acolher a 

pretensão do excipiente, o qual não logrou êxito em demonstrar os fatos 

por si alegados. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DETERMINANDO o regular prosseguimento da 

presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios. 

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente, pessoalmente, para requerer 

o que de direito. Ante a atuação de advogado dativo na defesa dos 

interesses da parte Excipiente, em sede de cumprimento de sentença, fixo 

em 02 (duas) URH, expeça-se a competente certidão. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010589-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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. Trata-se de Exceção de Pré-executividade 

movida por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. em face de FABRICIO DE OLIVEIRA LOPES, onde aduz em síntese, 

excesso de execução. Pois bem. Em 30.09.2016 (id nº 2997384) foi 

proferida sentença condenado a parte Excipiente no pagamento de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), ocorrendo o trânsito em julgado 

desta conforme certidão de id nº 6762547. Em 11.05.2017 (id nº 6856357) 

foi dado início ao cumprimento de sentença, intimando-se a parte 

Excipiente; contudo esta quedou-se inerte tal como dispõe a certidão de id 

nº 9375350. Intimada a manifestar-se a parte Excepta, ofertou cálculo 

atualizado do débito (id nº 9667629) postulando pela penhora de valores. 

No id nº 10153428 a parte Excipiente comprova o recolhimento da 

importância R$ 3.780,90 (três mil e setecentos e oitenta reais e noventa 

centavos) em 23.03.2017. Contudo, o ônus em provar o pagamento 

tempestivo é do Executado, que não o fazendo, gera gastos 

desnecessários ao Exequente e ao Poder Judiciário; portanto, ainda que 

tempestivos deverá arcar com a multa de 10% prevista no art. 523, NCPC. 
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Neste sentido destaca-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. MULTA DO ART. 475-J. CABIMENTO. 

AGAVO IMPROVIDO. I - O agravante, apesar de ter realizado o pagamento 

espontâneo, não juntou o comprovante, fazendo com que o cumprimento 

da decisão não entrasse na esfera de disponbilidade da agravada, eis que 

não tomou conhecimento do pagamento. II - O ônus de comprovar o 

pagamento é do requerido e não o fazendo nos quinze dias após a 

intimação para pagamento, deve arcar com a incidência da multa prevista 

no art. 475-J do CPC. III - Agravo improvido. (TJMA, AI 0253362015, Rel. 

Desa Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Quinta Câmara Cível, 

Julgado em 29.02.2016, Publicado em 29.03.2016 - grifo nosso). 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

DISTRATO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDUÇÃO PARA 10%. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA 

NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. […] 2.Apesar 

de o depósito judicial ter sido realizado no prazo de 15 dias para 

pagamento, verifica-se que a comunicação da realização da operação 

bancária foi feita apenas em 16/03/2015, com atraso de mais de 70 dias, 

conforme demonstrado às fls. 249/250. 3.Dessa forma, deve ser mantida 

a sentença de fls. 259/260, que determinou o abatimento do valor de R$ 

1.829,81 (mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) do 

montante penhorado às fls. 217, a título de multa de 10%, tendo em vista 

que a recorrente comprovou o depósito fora do prazo previsto para 

cumprimento espontâneo da obrigação. 4.Precedente: "PROCESSO CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO NOS 

AUTOS. MORA DO DEVEDOR. PENHORA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. 

(...) 2. O pagamento deve ser provado por quem o efetua e somente o 

depósito comunicado ao juízo e disponibilizado ao credor representa fato 

extintivo do crédito e elide a mora do devedor. 3. Deve ser prestigiada a 

decisão que, verificando a inércia do executado no tocante à 

comprovação do pagamento, manteve a penhora de quantia suficiente à 

satisfação da obrigação acrescida da multa do art. 475-J. 4. Recurso 

conhecido e não provido. " (Acórdão n.657961, 20130110053445ACJ, 

Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/02/2013, publicado 

no DJE: 04/03/2013. Pág. 257. ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) 

LTDA. versus LUIZ GONZAGA FRAGA CARVALHO). 5.RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. […] (TJDFT, Acórdão n.913528, 

20150111172976ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2ª Turma 

Recursal d, Data de Julgamento: 11/12/2015, Publicado no DJE: 

21/01/2016. Pág.: 910 - grifo nosso). Desta forma, é devida a incidência da 

multa de 10% prevista no art. 523, NCPC. Por outro lado, verifica-se de 

plano que há exceção no valor executado, uma vez que nos cálculos 

apresentados pela parte Excepta (id nº 9667673) estão imbutidos 

honorários advocatícios que não constavam no título executivo judicial. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, para RECONHECER o EXCESSO de EXECUÇÃO; bem 

como para determinar que a parte Exequente, FABRICIO DE OLIVEIRA 

LOPES, que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, extrato atualizado do 

débito, conforme parâmetros de atualização fixados na sentença e 

inclusão da multa de 10% (dez por cento), bem como considerando o valor 

já previamente depositado nos autos. Decorrido o prazo acima, com ou 

sem manifestação, certifique-se e intime a parte Executada, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, a 

proceder com o adimplemento do saldo remanescente no prazo legal. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004711-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANDRE SPINARDI GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANI DE FREITAS NORONHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Tratam-se de Embargos à Execução interpostos por ELIANI DE 

FREITAS NORONHA em face de SERGIO ANDRE SPINARDI GONCALVES, 

onde, em breve síntese, aduz o adimplemento integral do débito. Todavia, 

compulsando os autos verifica-se que esta não demonstrou o total 

adimplemento da avença, ônus que lhe incumbia. Neste sentido 

destaca-se: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – NENHUM DOS 

CONTRATANTES, ANTES DE CUMPRIDA A SUA OBRIGAÇÃO, PODE 

EXIGIR O IMPLEMENTO DA DO OUTRO – ÔNUS PROBATÓRIO DO 

DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do art. 476 do 

CC. A prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado 

na extinção da dívida (CC, art. 304). Cabe ao devedor, no momento do 

pagamento, cercar-se das cautelas necessárias à validade do 

adimplemento, efetuar a entrega da prestação devida ao legítimo credor, 

mediante regular quitação, nos termos do disposto no artigo 319 do Código 

Civil. (TJMT, Ap 110353/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017 - grifo nosso). Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, com 

fulcro no art. 487, I, CPC, o regular prosseguimento da presente execução, 

em seus ulteriores termos expropriatórios. Transcorrido o prazo, intime-se 

o exequente, pessoalmente, para requerer o que de direito. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013438-07.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. CARDOSO JUNIOR - TELECOMUNICACOES - EPP (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Em breve síntese a parte Embargante, SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA, aduz excesso na penhora de id nº 10257824; todavia, a 

responsabilidade civil em questão é solidária por força, inclusive do Código 

de Defesa do Consumidor. A responsabilidade solidária caracteriza-se 

pela pluralidade de sujeitos, porém pela unidade da prestação; ou seja, 

todos os devedores solidários são igualmente responsáveis pela 

integralidade do débito; facultando ao devedor que adimplir totalmente este 

o direito de regresso nos termos do art. 283, CC. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES a IMPUGNAÇÃO À PENHORA, com fulcro no art. 

487, I, CPC, bem como o regular prosseguimento da presente execução, 

em seus ulteriores termos expropriatórios. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ para LEVANTAMENTO dos valores. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013079-57.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIANE GRESELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Tratam-se de Embargos à Execução interpostos por JANDIANE 

GRESELLE em face de VIVO S.A., onde, em breve síntese, aduz 

incorreção dos cálculos. Pois bem. De proêmio, importante consignar que 

a presente exceção visa, claramente, delongar a execução, eis que a 

parte Embargante se limitou a questionar o valor do débito, deixando de 

adimplir com o valor que entende devido. Compulsando os autos 

verifica-se que o valor da causa atribuído na petição inicial (id nº 2410705) 

é de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta reais), motivo 

pelo qual o cálculo apresentado pela parte Embargada revela-se correto. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS à EXECUÇÃO, 

determinando o regular prosseguimento da presente execução, em seus 

ulteriores termos expropriatórios. PROCEDA a Secretaria deste Juízo com 

a RETIFICAÇÃO do VALOR DA CAUSA no Sistema PJe, fazendo nele 

constar o valor supra. Transcorrido o prazo, intime-se o exequente, para 

requerer o que de direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013641-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERBAL PASSIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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 

chamadas, 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, a permaneceu inerte. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002986-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINEN QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

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. 
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Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópias da documentação 

pessoal da mesma além de telas de seus sistema interno apontando a 

existência de contratação. Registre-se que a Autora não carreou aos 

autos qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de seus documentos 

pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis que não teria 

como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006053-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES ALVES GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (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 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta faturas 

anteriores pagas 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 
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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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011187-16.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERNANDA TOZZI IZIDORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M C M ZUCCHI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011187-16.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: JANAINA FERNANDA TOZZI 

IZIDORIO EXECUTADO: M C M ZUCCHI - ME Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução, onde não foram localizados bens penhoráveis, o exequente, 

requereu certidão de divida. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. O artigo 53, § 

4º, da lei 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor”. Compulsando os autos, verifico que várias 

foram as diligências realizadas com fito de localizar bens do executado 

passíveis de penhora, mas todas, até o momento, restaram infrutíferas. 

Razão pela qual o exequente requereu certidão de dívida. Logo, vejo por 

bem extinguir o feito ante a inexistência de bens penhoráveis, neste 

mesmo sentido é o entendimento que emana da Turma Recursal deste 

Estado, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito: “RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - 

EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 

9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” 

(TJMT - RI, 4634/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da 

publicação no DJE 13/06/20120. Enunciado n.º 76 do FONAJE: “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente CERTIDÃO DE 

DÍVIDA para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Posto isso, e sem maiores 

delongas, nos termos do artigo 53, § 4º; c/c artigo 51, inciso II, ambos da 

lei 9099/95, DECLARO EXTINTA a presente demanda. EXPEÇA-SE 

competente CERTIDÃO DE DÍVIDA, em favor do exequente. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011616-80.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR FERREIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (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. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença oferecidos pelo Executado ALCIDES MOREIRA DA SILVA em 

face de ROSEMIR FERREIRA DE MORAES, aduzindo em suas razões a 

impenhorabilidade dos valores objeto de penhora on-line, via Bacenjud (id 

nº 2134499) sob o fundamento de tratar-se de proventos de 

aposentadoria. Todavia, a parte Executada não demonstrou que tais 

valores eram advindos de seu benefício previdenciário. Dentro de um 

litígio, para que seja possível sua solução, as partes devem comprovar 

suas alegações observando as regras de julgamento previstas no art. 373 

do NCPC; não tendo o magistrado o dever em suprir a omissão probatória 

das alegações feitas pelas partes. Ademais cumpre destacar que referida 

Impugnação fora protocolada em 20.07.2016 desacompanhada de 

qualquer documento comprobatório, sob o argumento de que o Executado, 

por tratar-se de pessoa idosa não tinha afinidade com os meios 

eletrônicos atuais. Ora, razoavel lapso temporal decorreu desde a referida 

manifestação e ainda assim a parte Executada não demonstrou interesse 

em instruir sua tese. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. VERBA 

ALIMENTAR. LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO 

LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. […] EXECUÇÃO 

FISCAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

OUTROS BENS. A ausência de bens livres e desimpedidos impossibilita o 

prosseguimento da execução, de modo que, ocorrendo tal situação, é 

cabível a penhora de valores depositados em conta corrente do devedor. 

Cabe ao devedor provar que os valores depositados são impenhoráveis, 

pois a Lei não exclui. pelo contrário, privilegia. a penhora de dinheiro, 

devendo ser preservados apenas os valores decorrentes de pensão, 

aposentadoria e salário. O STJ tem fixado o entendimento que preconiza a 

possibilidade de a penhora recair sobre saldo existente em conta-corrente 

sem que ocorra ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor 

(3ª Turma, AGRG no RESP nº 528.227/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

unânime, DJU de 15.12.2003; 3ª Turma, AGRG no AG nº 535.011/RS, Rel. 

Min. Antônio de Pádua Ribeiro, unânime, DJU de 20.09.2004; 3ª Turma, 

AGRG no AG nº 406.229/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 

unânime, DJU de 08.08.2005 e 4ª Turma, RESP nº 256.900/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro, unânime, DJU de 27.09.2004) ou violação a 

impenhorabilidade do salário. (V.V.) (TJMG - AI: 10188110122804001, 

Relator: MOACYR LOBATO, Data de Publicação: 21/11/2017 - grifo 

nosso). Dessa forma, o embargante deve arcar com o ônus de não 

comprovar suas alegações, não havendo se falar em penhora de verbas 

salariais. Não se olvidando que atual entendimento jurisprudencial mitiga a 

impennhorabilidade dos proventos recebidos de aposentadoria quando a 

constrição não comprometa a subsistência do devedor. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO e, via de conseqüência, 

determino o regular prosseguimento do feito. Em virtude do exposto no 

artigo 55, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.099/95, condeno o Executado ao 

pagamento das custas processuais. P.R.I.C. Expeça-se o necessário. 

Intime o Exequeente para que apresente cálculo atualizado dos valores 

remanescentes, no prazo de 5 (dias), sob pena de extinção do feito. 

Transitada em julgada esta sentença, expeça-se alvará em favor do 

exeqüente para liberação/transferência dos valores penhorados no id nº 

2134499.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE TORRES SCALABRIN 05125398128 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAKASHI WATANABE DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 
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fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002985-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINEN QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de extrato de faturas e 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, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002961-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DIAS DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 as 

ações, 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 
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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 ainda, telas de seu sistema interno, apontando a existência 

de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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: 8013566-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GIORDANO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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 parte Autora distribuiu na mesma data (09/09/2016) 04 

(quatro) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em todas 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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida em 04 

(quatro) 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 contrato de prestação de serviços com assinatura 

muito semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópias da 

documentação pessoal da mesma e apontando a existência de 

contratação. Registre-se que a parte Autora não carreou aos autos 

qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de seus documentos 

pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis que não teria 

como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, 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 pelos documentos juntado aos 

autos. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 
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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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015; 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. 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 (09/09/2016) 04 (quatro) demandas em face da Ré, sendo que a 

petição inicial é praticamente idêntica em todas 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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 

8 0 1 3 5 6 6 - 9 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 3 5 6 7 - 7 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8013568-60.2016.8.11.0015. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida em 04 (quatro) 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 contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de cópias da documentação pessoal da mesma e 

apontando a existência de contratação. Registre-se que a parte Autora 

não carreou aos autos qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de 

seus documentos pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis 

que não teria como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, 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 pelos documentos juntado aos 

autos. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 
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A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015; 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. 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 (09/09/2016) 04 (quatro) demandas em face da Ré, sendo que a 

petição inicial é praticamente idêntica em todas 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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 

8 0 1 3 5 6 6 - 9 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 3 5 6 7 - 7 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8013568-60.2016.8.11.0015. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida em 04 (quatro) 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 contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de cópias da documentação pessoal da mesma e 

apontando a existência de contratação. Registre-se que a parte Autora 

não carreou aos autos qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de 

seus documentos pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis 

que não teria como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, 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 pelos documentos juntado aos 

autos. 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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015; 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: 8012088-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 
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9.099/95. Em breve síntese a parte Requerente, DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI, entabulou acordo extrajudicial com a primeira Requerida, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (id nº 2255329) e 

devidamente homologado por este Juízo (id nº 3072750). A cláusula 03 do 

referido acordo é clara em dispor que no valor avençado de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) estão inclusos o valor da nota fiscal do aparelho, bem 

como o valor a título de danos morais. Contudo, é de se observar que no 

momento da propositura desta demanda, a parte Requerente havia 

suspendido o adimplemento à segunda Requerida, GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, havendo o 

adimplemento da parte Requerente com esta. Todavia, conforme consta no 

acordo entabulado entre as partes, a parte Requerente teve a restituição 

do valor integral. A parte Requerente postulou pelo desfazimento do 

aludido acordo; contudo, tal possibilidade resta prejudicada pela via eleita. 

Uma vez que o acordo foi homologado judicialmente recai sobre ele a 

coisa julgada impedindo sua mutabilidade a qualquer tempo, ressalvada as 

hipóteses de defeito no negócio jurídico, o que não se vislumbra. Neste 

ponto: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – ACIDENTE CAUSADO POR CABO DE REDE ELÉTRICA – 

ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Contra a decisão 

homologatória não houve recurso, restando preclusa, pois, qualquer 

discussão acerca do valor da transação extrajudicial a qual foi dada plena 

quitação. Somente seria cabível o ajuizamento de outra ação, se o objetivo 

fosse a anulação da transação em decorrência de dolo, coação, violência 

ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do 

art. 849 do CC c/c art. 966, § 4º, do NCPC, o que não ocorre no caso sub 

judice. Não verificados os defeitos no negócio jurídico, o acordo 

devidamente homologado por sentença caracteriza-se como ato perfeito e 

acabado, apto a produzir os seus efeitos, obrigando as partes ao seu 

cumprimento. Sentença de extinção mantida. (TJMT, Ap 124064/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016 - grifo 

nosso). No presente caso, incumbirá à qualquer das partes interessadas, 

promover a respectiva ação judicial visando assegurar o direito que lhe 

entender cabível, quer seja para a anulação do negócio jurídico ante algum 

defeito ou para promover a cobrança judicial de débitos eventualmente 

pendentes. Diante do exposto, ante a imutabilidade da coisa julgada que 

recai sobre o acordo homologado, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I, NCPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após certificado o trânsito em julgado arquive-se com as 

cautelas de praxe.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011983-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOREIRA GOULART OAB - MT0013439S (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. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012009-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BARROS PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012009-56.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EDILSON BARROS PAULINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a 

parte Requerente, apesar de devidamente intimada, no momento da 

distribuição, da audiência de conciliação não compareceu à esta. 

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; Conforme ata de audiência a 

patrona da parte Requerente postulou pela concessão de prazo para 

apresentar justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não 

podem ser acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a 

justificativa, ou seja, o motivo, que no caso sempre será pretério à 

audiência, e a comprovação desta; o que seria viável seria a concessão 

de prazo, a depender da justificativa apresentada, para que a parte 

faltosa trouxesse aos autos documentos idôneos e hábeis a corroborar 

seus argumentos. Porém, no presente caso, infere-se que antes da 

audiência de conciliação esta já estava ciente de sua ausência e sequer, 

no momento em que se manifestou nos autos, informou qual o motivo. 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. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004709-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. F. CONSTRUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010268-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHURRASCARIA RENASCER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004713-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALHEIRO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BEATRIZ BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013565-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GIORDANO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (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 parte Autora distribuiu na mesma data (09/09/2016) 04 

(quatro) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em todas 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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida em 04 

(quatro) 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 contrato de prestação de serviços com assinatura 

muito semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópias da 

documentação pessoal da mesma e apontando a existência de 

contratação. Registre-se que a parte Autora não carreou aos autos 

qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de seus documentos 

pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis que não teria 

como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, 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 pelos documentos juntado aos 

autos. 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, 
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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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015; 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. 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 (09/09/2016) 04 (quatro) demandas em face da Ré, sendo que a 

petição inicial é praticamente idêntica em todas 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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 

8 0 1 3 5 6 6 - 9 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 3 5 6 7 - 7 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8013568-60.2016.8.11.0015. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida em 04 (quatro) 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 contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de cópias da documentação pessoal da mesma e 

apontando a existência de contratação. Registre-se que a parte Autora 

não carreou aos autos qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de 

seus documentos pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis 

que não teria como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, 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 pelos documentos juntado aos 

autos. 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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015; 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. 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 (09/09/2016) 04 (quatro) demandas em face da Ré, sendo que a 

petição inicial é praticamente idêntica em todas as demandas, ou seja, a 
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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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 

8 0 1 3 5 6 6 - 9 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  8 0 1 3 5 6 7 - 7 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

8013568-60.2016.8.11.0015. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida em 04 (quatro) 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 contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de cópias da documentação pessoal da mesma e 

apontando a existência de contratação. Registre-se que a parte Autora 

não carreou aos autos qualquer notícia sobre extravio ou furto/roubo de 

seus documentos pessoais, o que descarta a possibilidade de fraude, eis 

que não teria como um terceiro mal-intencionado portar seus documentos. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, 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 pelos documentos juntado aos 

autos. 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: 8013565-08.2016.8.11.0015, 8013566-90.2016.8.11.0015, 

8013567-75.2016.8.11.0015 e 8013568-60.2016.8.11.0015; 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007393-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IRINEU ADAMS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

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. Conforme manifestação acostada no autos houve o 

adimplemento integral do débito exequendo; portanto, impõe-se a extinção 

da presente demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do CPC. Diante 

do exposto, ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 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 ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSEFA 

FELIX DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. A parte Requerente 

em sua petição inicial negou a celebração de negócio jurídico que originou 
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os débitos questionados. Estabelecida a controvérsia incumbia à parte 

Requerida, nos termos do art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC o ônus em 

demonstrar a regularidade da contratação e a origem dos débitos. 

Todavia, a parte Requerida limitou a imputar culpa a parte Requerente pela 

possível contratação fraudulenta. Neste aspecto não lhe assiste razão, 

pois sua tese viola o ordenamento jurídico ao tentar transferir o risco de 

sua atividade econômica para terceiros. Ora, se efetivamente houve 

contratação fraudulenta, incumbia à parte Requerida, por tratar-se de 

risco inerente à atividade que exerce cercar-se de todas as cautelas 

necessárias para tanto. Inclusive, neste diapasão observa que a parte 

Requerida sequer trouxe aos autos qualquer prova escrita da relação 

jurídica firmanda entre esta e a parte Requerente, ou mesmo com terceiro 

falsário. Ainda é curial destacar que a parte Requerente, em nenhum 

momento de sua narrativa afirma que tenha perdido tais documentos. E 

não havendo uma mínima comprovação de que o débito negativao diverge 

daquele comprovadamente quitado, impõe-se o seu reconhecimento de 

sua inexistência; o que torna a inscrição questionada nos autos como 

indevida. Sendo pacífico em nossa jurisprudência que a inclusão indevida 

em tal cadastro gera o dever de indenizar in re ipsa. Vide: 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$ 3.000,00 

(três 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 dos 

DÉBITOS de R$ 168,10 (cento e sessenta e oito reais e dez centavos) e 

R$ 130,36 (cento e trinta reais e trinta e seis centavos) questionados 

nestes autos; DETERMINAR a EXCLUSÃO de referidos apontamentos; bem 

como CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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 pelos débitos 

discutidos nos presentes autos. 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.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 241592 Nr: 13018-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR BRUNO STROJACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 19.404-0

 Certifico e dou fé que o Advogado PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS, fica devidamente intimado a apresentar nestes autos as 

alegações finais na forma de memoriais no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 276062 Nr: 13740-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Ação Penal - Código Apolo 276062

Vistos.

Diante do requerimento às fls. 110/111 e em homenagem ao princípio da 

busca da verdade real, delibero por oitivar Ademilson Rocha da Silva como 

testemunha do Juízo, a qual deverá ser intimada para comparecer à 

audiência designada à fl. 103.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha Ademilson no endereço informado à fl. 111.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 30 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 175900 Nr: 11538-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO ALVES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 Ação Penal – Código Apolo 175900

Acusado: Carlos Eduardo Alves Leal

Vistos.

Em audiência realizada no dia 28/09/2015 (fls. 60/61), concedeu-se ao 

acusado a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, mediante as condições fixadas no referido decisum.

O Ministério Público se manifestou às fls. 102/102-verso, pugnando pela 

declaração da extinção de punibilidade do acusado, diante do cumprimento 

integral das condições do benefício que lhe foi concedido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. D E C I D O.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu o prazo da suspensão 

condicional do processo (02 anos) sem que houvesse revogação desta, 

tendo o acusado cumprido todas as condições fixadas, sendo de rigor a 

declaração da extinção da punibilidade, nos exatos termos do § 5º, do 

artigo 89, da Lei 9099/95, verbis:

“Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”.

Posto isso, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão condicional 

do processo sem revogação, em consonância com a manifestação 

ministerial, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Carlos Eduardo Alves 

Leal, em relação ao fato noticiado neste feito.

Após o trânsito em julgado, e feitas as comunicações aos órgãos 

competentes, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de 

vezo.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intime-se a advogada constituída (fl. 60) para os fins do artigo 1.387 da 

CNGC/MT.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317, da CNGC/MT.

Publique-se. Cumpra-se.

 Sinop, 29 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 288400 Nr: 1327-59.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIDIVI PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEIDIVI PADILHA, Cpf: 07442527175, Rg: 

29798094, Filiação: Loiva Padilha e Valmir Valeriano Padilha, data de 

nascimento: 29/11/1996, brasileiro(a), natural de Cláudia-MT, solteiro(a), 

desempregado, Telefone 66-96698-7406. 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: Inquérito Policial - Código Apolo 288400Indiciado: Deidivi 

PadilhaVistos em correição.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 Deidivi Padilha (cópia dos documentos 

de identificação à fl. 29), como incurso nas penas do artigo 180, caput e 

artigo 330, ambos do Código Penal.Encaminhe-se o presente inquérito 

policial ao cartório distribuidor, a fim de ser convertido em ação 

penal.Cite-se o acusado para oferecer resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), momento em que poderá 

arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (CPP, artigo 396-A).Diante do disposto no artigo 

1.373, §3º da CNGC/MT, determino que o senhor Oficial de Justiça indague 

ao acusado se pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um 

defensor público, fazendo-se necessário constar na certidão esta 

informação.Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído, ou 

havendo a informação acima citada, no sentido de que o acusado não 

tenha condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, 

nomeio, desde já, o nobre Defensor Público, que terá outros dez (10) dias 

para tal mister. Com a certidão, a intimação do nobre Defensor Público 

deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.Na 

sequência, conclusos para analisar a incidência de algum dos incisos do 

artigo 397, do CPP ou designar audiência de instrução e 

julgamento.Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de 

Polícia de origem o recebimento da denúncia.Junte-se FAC desta Comarca 

e cumpra-se a Ordem de Serviço nº 01/2013-GAB-2ª VCS. Proceda-se 

com a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).Corrija-se a D.R.A., pra constar o nome 

correto do acusado no Sistema Apolo e na capa destes autos, qual seja: 

DeiDIVI Padilha. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Sinop, 19 de maio 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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 13 de novembro de 2017

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316525 Nr: 580-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso devida restituição ao requerente do veículo FIAT/STRADA 

FIRE FLEX, ANO 2012, MODELO 2012, PLACA NUD 1763, CHASSI nº 

9BD27833MC7529215, RENAVAM nº 00467000425, COR BRANCA, 

devendo, no entanto, para efeito da entrega, observar o disposto no 424 

do CPC c/c artigo 3.º do CPP, juntando recibo nestes autos.Crível o 

registro de que em se tratando de apreensão de veículos relacionados a 

ilícito penal, não incide a cobrança de despesa relativa à guinchamento e 

estada , por absoluta ausência de previsão legal nos artigos que tratam 

sobre o tema (CPP, art. 120 e ss).Traslade-se cópia desta decisão para a 

ação penal Código Apolo 316035, ARQUIVANDO-SE estes 

autos.Notifique-se o Ministério Público e intime-se o advogado (procuração 

à fl. 07).Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC/MT.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 26 de janeiro de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 317448 Nr: 1269-22.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ NUNES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SCOMPARIN - 

OAB:OAB/MT 21.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 317448

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

indiciado José Nunes França.

Diante da decisão prolatada nesta data no Inquérito Policial em apenso 

(Código Apolo nº 317553), revogando a prisão do indiciado, verifica-se 

que o presente pedido perdeu seu objeto.

Assim, declaro extinto este feito e determino o seu imediato 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de vezo.

Notifique-se o Ministério Público.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 1.387 da CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, 31 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 290860 Nr: 2838-92.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051/MT, 

FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE ANTONIO BIAZÃO 

BASSO - OAB:21.707-MT

 Ação Penal - Código Apolo 290860.

Vistos

Oficie-se à Delegacia de Polícia requisitando à Escrivã de Polícia Rosana 

de Fatima Moreira que corrija a certidão à fl. 61, pois apócrifa.

Com a juntada da certidão, intimem-se os advogados constituídos à fl. 55 a 

apresentarem resposta à acusação, no prazo legal.

Com a defesa juntada aos autos, façam-me conclusos.

Cumpra-se, imediatamente.

Sinop, 29 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316589 Nr: 625-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY APARECIDO PORTES PEREIRA, PAULO 

VICTOR DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Inquérito Policial – Código Apolo 316589

Vistos.

Diante da concordância do Ministério Público com o pedido da autoridade 

policial de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial, 

remetam-se os autos à Delegacia da Polícia Federal, devendo constar, na 

carga lançada, a observação de que a tramitação do inquérito policial se 

dará entre o Ministério Público e a Delegacia, nos termos do §6º do artigo 

1.350 da CNGC.
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Antes da remessa, desapense-se destes autos o feito Código Apolo 

310842.

Cumpra-se.

Sinop, 29 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 286127 Nr: 19651-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HELEODORO 

BRANDÃO - OAB:19221/MT

 Certifico e dou fé que o advogado FERNANDO HELEODORO BRANDÃO 

fica devidamente INTIMADO a apresentar resposta a acusação, nestes 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 287984 Nr: 1100-69.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NAGLAN GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTÔNIO 

BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O

 Ação Penal - Código Apolo 287984.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 47, inexistem quaisquer 

das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de junho de 

2018, às 13h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (procuração à fl. 49).

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intime-se a testemunha arrolada à fl. 03, devendo constar no mandado de 

intimação que deverá trazer os seus documentos pessoais no dia da 

audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 18 de janeiro de 2018.

 Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 290860 Nr: 2838-92.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051/MT, 

FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE ANTONIO BIAZÃO 

BASSO - OAB:21.707-MT

 Certifico e dou fé que o advogado Clayton Ouvernei fica devidamente 

INTIMADO a apresentar resposta a acusação nestes autos, no prazo 

legal.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 169776 Nr: 4745-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULINHO PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/18.874

 Certifico e dou fé que, considerando o permissivo legal, é a presente para 

intimar os advogados PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS (OAB/MT 

18874)e EDILSE DE L. WACHEKOWSKI (OAB/MT 17110)para, que dentro 

do prazo legal apresentem manifestação sobre o incidente de regressão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 221148 Nr: 374-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEIA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:20.092/MT

 Vistos etc.,

1 - Inicialmente, verifico que a douta causídica já se manifestou nos autos, 

entretanto, seu petitório de fls. 89/91 está apócrifo, razão pela qual, 

determino ao Sr. Gestor Judiciário que dê-se vista dos autos à defesa, 

para corrigir tal situação.

2 - Após, consertados os autos, tornem os autos imediatamente 

conclusos para julgamento do incidente de regressão de regime.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 228676 Nr: 4831-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DIOGO ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:, ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 Certifico e dou fé que, considerando o permissivo legal, sirvo-me da 

presente para intimar os advogados ISMAEL DOS SANTOS (OAB/MT 

21747/O), ALEX DOMINGOS COTRIM (OAB/MT 22819/O), RUAN SILVA 

SANTOS (OAB/MT 23332/O), para que dentro do prazo legal, apresentem 

manifestação acerca do cálculo de pena multa acostado à fl. 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 298702 Nr: 7610-98.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RESCHKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:20017/MT

 Vistos.

1 - Diante do teor da certidão de fl. 14, intime-se o advogado constituído 

nos autos principais (PEP Código Apolo 174945), Dr. Renato Tenório Alves 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, ateste a volição em prosseguir ou 

não na defesa do reeducando nestes autos, em especial para que 

apresente as contrarrazões de agravo em execução, sob pena de serem 

tomadas as providências pertinentes junto a subseção da OAB de 

Sinop/MT.

2 - Após, tornem os autos conclusos para as deliberações que se fizerem 

necessárias.

Cumpra-se.

Sinop - MT, 22 de Janeiro de 2018.

João Manoel Pereira Guerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 304434 Nr: 1059-85.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 11.991
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 Vistos.

1 - Diante do princípio do contraditório, intime-se os advogados 

constituídos nos autos (fls. 497/502 e 536), para que se manifestem 

acerca do cálculo de liquidação da pena de multa acostado às fls. 

553/557.

2 - Após, conclusos.

Cumpra-se.

Sinop - MT, 22 de Janeiro de 2018.

João Manoel Pereira Guerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 314659 Nr: 17382-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CASSIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Vistos etc.

1 - Recebo o recurso de Agravo em execução, interposto pelo Ministério 

Público em 07.12.2017 (fls. 02), apenas no efeito devolutivo, pois 

tempestivo, conforme certificado pelo Sr. Gestor à fl. 07.

2 - Dê-se vista ao recorrido para apresentar as contrarrazões, nos termos 

do artigo 588 do CPP.

3 - Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 206622 Nr: 8267-45.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON MICHAEL PLAZZA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Certifico e dou fé que, considerando o permissivo legal, é a presente para 

intimar o advogado WELLINGTON SILVA ROCHA (OAB/MT 15561), para 

que dentro do prazo legal, apresente justificativa referente à falta grave 

praticada pelo réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 257854 Nr: 2424-31.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CAETANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Francisco Carrera - OAB:

 Certifico e dou fé que, considerando o permissivo legal, sirvo-me desta 

para intimar o causídico Daniel Winter (OAB/MT 11470), para que dentro 

do prazo legal, apresente manifestação acerca do cálculo de pena multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 293617 Nr: 4492-17.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CRUZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Certifico e dou fé que, considerando o permissivo legal, sirvo-me desta 

para intimar o advogado Diego Gutierrez de Melo (OAB/MT 9.231-B), para 

que dentro do prazo legal, apresente manifestação acerca do cálculo de 

pena multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 300506 Nr: 8729-94.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DO LIVRAMENTO 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Certifico e dou fé que, considerando o permissivo legal, sirvo-me desta 

para intimar o causídico RINALDO FERREIRA DA SILVA (OAB/MT 6813), 

para que apresente dentro do prazo legal, manifestação sobre o cálculo 

de liquidação de pena multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 207122 Nr: 8696-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Certifico e dou fé que, considerando o permissivo legal, sirvo-me desta 

para intimar o causídico ANTÔNIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS 

(OAB/MT 11.434-A), para que dentro do prazo legal, se manifeste nestes 

autos acerca do cálculo de pena.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Hemerson 

Cezar Deszczynski, OAB/SP 116988, para que tome ciência de que os 

Autos código 226682, foi encaminhado ao Juízo da Terceira Vara de 

Família para análise do Pedido.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Hemerson 

Cezar Deszczynski, OAB/SP 116988, para que tome ciência de que os 

Autos código 226682, foi encaminhado ao Juízo da Terceira Vara de 

Família para análise do Pedido.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Gilberto Badaró 

de Almeida Muniz, OAB/BA 22.772, para que proceda o pagamento das 

custas referente ao pedido de desarquivamento encaminhado no PEA nº 

523938 em 12/01/2018, do processo 835-14.2014.811.0002, da 1ª Vara 

Cível da comarca de Várzea Grande, no prazo de 5(cinco) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 250820 Nr: 10076-51.2010.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCDF, AESDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - 

OAB:OAB/MT 10607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que o processo foi desarquivado e encontra-se a disposição do 

Advogado da Requerente pelo prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo 

acima, o processo retornará imediatamente ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 387307 Nr: 3662-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCPDSS, LPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A audiência restou prejudicada ante a ausência das partes (fls.52 e 54). 

Objetivando o prosseguimento do feito, defiro o pedido feito nesta 

oportunidade e concedo vista dos autos á defensora pública pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Desta audiência saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 271584 Nr: 13300-60.2011.811.0002

 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: DRN, ACN, SBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:8700, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANE NIGRO PIMENTA - 

OAB:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 64, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara de Família 

requisitando cópia da sentença proferida nos autos n. 16330-64.2015 – 

cód. 409358 e, caso se trate de sentença homologatória, com cópia do 

respectivo acordo.

Por medida de cautela, suspendo a decisão de fl. 60 e, em consequência, 

o ofício de fl. 61.

Juntadas as informações, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 432913 Nr: 2724-32.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJDSO, KADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCLJCDS, MIDC, SNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.201/O, PAULO HENRIQUE LOPES DE 

CARVALHO - OAB:18542

 VISTOS.

I- Tendo em vista a manifestação da parte requerida pela realização de 

exame de DNA (fls. 28 e 36), defiro a produção da prova pericial.

II- Requisite-se, nos termos do art. 98, §1º, V, do CPC, à Secretaria de 

Estado de Saúde, a realização do exame de DNA, com designação, no 

prazo máximo de 30 dias, de data e local para a coleta do material 

necessário.

III- Designado o ato, intimem-se as partes para comparecimento, munidos 

de documentos pessoais.

IV- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003425-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARTINS DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

SATURNINA FRANCISCA DE AMORIM OAB - 453.343.311-15 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINA FRANCISCA DE AMORIM (RÉU)

SALOMÉ BENEDITO DDE ASSIS (RÉU)

JOSE CASSIANO DE ALMEIDA (RÉU)

SEBASTIAO CASSIANO DE ASSIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DE ALMEIDA OAB - 420.524.401-00 (PROCURADOR)

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 Processo: 1003425-73.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo a 

emenda à inicial constante do Id. 8855190. Retifique-se o Sistema PJE para 

inclusão dos filhos do falecido no pólo passivo da ação, quais sejam: 

Saturnina Francisca de Amorim, Sebastião Cassiano de Assis e Salomé 

Benedito de Assis. Considerando que as partes podem resolver por 

consenso a respeito da realização do exame de DNA, determino seja 

designada, pela secretaria, de conformidade com a pauta do conciliador, 

audiência de conciliação, expedindo-se o necessário à realização do ato. 

Citem-se e intimem-se os requeridos Saturnina Francisca de Amorim e 

Sebastião Cassiano de Assis, por Oficial de Justiça, e intime-se o 

requerente, para que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

respectivos Advogados ou Defensores Públicos. Da audiência, se não 

houver acordo, passará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, sob 

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (artigos 

335, inciso I e 344, ambos do CPC). Tendo em vista que o requerido 

Salomé Benedito de Assis, se encontra em lugar incerto e não sabido, 

cite-se o mencionado requerido, por edital, com prazo de 20 dias, para, 

querendo, contestar o pedido no prazo legal, devendo constar do 

mandado as advertências previstas nos artigos 335, inciso I e 344, ambos 

do CPC. Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se 

vistas a parte autora para manifestação. Não sendo apresentada 

contestação, nomeio desde já um dos ilustres Advogados da UNIVAG 

para proceder à defesa do réu citado por edital (art. 81, II, do CPC). Com a 

defesa, diga a parte autora e o Ministério Público. Observe-se a 

prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea 

Grande/MT, 05 de Dezembro de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003425-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARTINS DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

SATURNINA FRANCISCA DE AMORIM OAB - 453.343.311-15 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINA FRANCISCA DE AMORIM (RÉU)

SALOMÉ BENEDITO DDE ASSIS (RÉU)

JOSE CASSIANO DE ALMEIDA (RÉU)

SEBASTIAO CASSIANO DE ASSIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DE ALMEIDA OAB - 420.524.401-00 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ 1003425-73.2016.8.11.0002 AUTOR: GONCALO MARTINS DE 

ASSIS CURADOR: SATURNINA FRANCISCA DE AMORIM Certifico que 

designo a data de 06/março/2018 às 13horaspara a realização de 

audiência de conciliação conforme determinado em decisão. Várzea 

Grande/MT, 31 de janeiro de 2018. NERCY ANCHIETA Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000642-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. S. (AUTOR)

M. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. O. (RÉU)

Outros Interessados:
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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. 

1000642-40.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se de Ação de Execução 

de Alimentos distribuída livremente, onde não se verifica a modificação de 

domicílio da parte exequente, fundada em título judicial de outro Juízo 

Especializado desta mesma Comarca. O e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, analisando conflitos de competência suscitados no ano 

de 2014, decidiu, verbis: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXEQUENTE/ALIMENTADO 

QUE RESIDE NA COMARCA EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO DE 

ALIMENTOS – APLICAÇÃO DO ART. 575, II, CPC – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONSTITUTIVA – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A competência para conhecer, processar e julgar ação 

de execução de alimentos é do juízo que os fixou, nos termos do art. 575, 

inc. II, do CPC, salvo nos casos de alteração de domicílio do 

exequente/alimentando. (TJMT - CC, 132295/ 2013, Desa. Clarice Claudino 

Da Silva, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

DJE 9.10.2014). EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO 

SENTENCIANTE – ART. 575, INCISO II, DO CPC - CONFLITO 

IMPROCEDENTE. Consoante a regra inserta no artigo 575, inciso II, do 

Código de Processo Civil, a execução fundada em título judicial 

processar-se-á perante o Juízo que proferiu o título judicial objeto da lide. 

(TJMT - CC, 139523/ 2014, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/12/2014, Data da publicação no 

DJE 10/12/2014). Em virtude do exposto, declino de ofício da competência, 

eis que funcional, ao Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, para o julgamento da presente lide. Assim, 

remeta-se o feito àquele Juízo, com as cautelas de estilo. Intimem-se, 

inclusive o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de 

Janeiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006527-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

MARINA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

EVA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

JUSCELINO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

CIDINEI FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUZIA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0012175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACY FERREIRA MENDES (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006527-69.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À Parte Autora através de seu advogado e pessoalmente para no 

prazo de 10 (dez) dias cumprir integralmente a decisão de ID 9658409. 

Várzea Grande/MT, 1 de fevereiro de 2018. Edith Garcia Analista 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006449-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. M. D. A. (AUTOR)

E. G. M. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

MARLENE MORAIS DO AMARAL OAB - 307.415.738-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRO LEMES DO AMARAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Numero do Processo: 1006449-75.2017.8.11.0002. VISTOS, 

etc. Cumpra-se o despacho contido no Id. 9560136. Várzea Grande, 24 de 

Janeiro de 2018. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 313666 Nr: 9859-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS, MSDS, VIVIANE SANFELICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDILEI SERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9859-03.2013.811.0002.

Código nº. 313666.

VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 76.

Designe-se audiência de conciliação.

Expeça-se o necessário à realização do ato.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 31 de Janeiro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 318097 Nr: 14469-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS, MJY, PJY

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - OAB:7.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FUNDAMENTO E DECIDO.Intime-se a Inventariante para apresentar 

certidão negativa em nome do falecido expedida pela Procuradoria-Geral 

do Estado e Município onde está localizado o imóvel a partilhar, as últimas 

declarações e plano de partilha ou pedido de adjudicação.Havendo 

interesse, não há óbice à venda do veículo VW/GOL 16V PLUS, ano 

2001/2001, cor prata, Placa JZG5461, RENAVAM 751018465 (fls. 

20).Nesse caso, ou seja, havendo manifestação da Inventariante, 

expeça-se alvará para tal fim.Remeta-se à Fazenda Pública Estadual para 

manifestação.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 31 de Janeiro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 433960 Nr: 3412-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSVFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3412-91.2016.811.0002.

Código nº. 433960.

VISTOS etc.

Compulsando os autos, verifica-se que não fora encartado aos autos a 

certidão negativa de débito da Fazenda Nacional e da Municipal.

Intime-se a Inventariante, por seu Advogado, via DJE, para fazê-lo, e, 

ainda, apresentar as últimas declarações e o plano de partilha.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 31 de Janeiro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 389700 Nr: 5183-41.2015.811.0002
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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: GDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFC, KADFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARICLEI EDUARDO CINTRA - 

OAB:10139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Cerrtifico que, designo o dia 12/março/2018 Às 14horas para a realização 

da auidência de conciliação

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003425-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARTINS DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

SATURNINA FRANCISCA DE AMORIM OAB - 453.343.311-15 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINA FRANCISCA DE AMORIM (RÉU)

SALOMÉ BENEDITO DDE ASSIS (RÉU)

JOSE CASSIANO DE ALMEIDA (RÉU)

SEBASTIAO CASSIANO DE ASSIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DE ALMEIDA OAB - 420.524.401-00 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

P R A Z O :  2 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1003425-73.2016.8.11.0002 - Valor causa: R$ 1.000,00 - Tipo: Cível 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: GONCALO MARTINS DE 

ASSIS CURADOR: SATURNINA FRANCISCA DE AMORIM RÉU: JOSE 

CASSIANO DE ALMEIDA, SATURNINA FRANCISCA DE AMORIM, 

SEBASTIAO CASSIANO DE ASSIS, SALOMÉ BENEDITO DDE ASSIS 

PROCURADOR: ANTONIO JOAO DE ALMEIDA Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) Requerido(a): Salomé Benedito de Assis, residente em local 

incerto e não sabido. Data de Distribuição da Ação: 18/10/2016 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da Ação de 

Reconhecimento de Paternidade Posta Mortem que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, 

apresentar contestação, considerando-se citado(a) por todos os termos e 

atos da ação, até final sentença. CIENTIFICANDO-O(A) de que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como 

verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular, salvo em relação a 

direitos indisponíveis. (art. 344, NCPC), E AINDA, que o procedimento pode 

ser convertido em consensual a qualquer tempo. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Reconhecimento de Paternidade Post Mortem 

promovida por Gonçalo Martins de Assis representado por sua Curadora 

Saturnina Francisca de Amorim em face de Saturnina Francisca de 

Amorim, Sebastião Cassiano de Assis e Salóme Benedito de Assis. O 

Autor relata que seria fruto do relacionamento entre José Cassiano de 

Almeida e Silva Francisca de Assis, ambos falecidos, mas que em sua 

certidão de nascimento consta apenas o nome da mãe. Observa que o 

genitor não deixou bens a inventariar. Requer a concessão do benefício 

da justiça gratuita, a citação dos requeridos, a realização de exame de 

DNA, a procedência do pedido declarando a paternidade post mortem de 

José Cassiano de Almeida em favor de Gonçalo Martins de Assis com 

seus efeitos jurídicos e legais, protesta por provar o alegado por todos os 

meios de provas em direito admitidos. Despacho/Decisão: VISTOS etc. 

Recebo a emenda à inicial constante do Id. 8855190. Retifique-se o 

Sistema PJE para inclusão dos filhos do falecido no pólo passivo da ação, 

quais sejam: Saturnina Francisca de Amorim, Sebastião Cassiano de 

Assis e Salomé Benedito de Assis. Considerando que as partes podem 

resolver por consenso a respeito da realização do exame de DNA, 

determino seja designada, pela secretaria, de conformidade com a pauta 

do conciliador, audiência de conciliação, expedindo-se o necessário à 

realização do ato. Citem-se e intimem-se os requeridos Saturnina 

Francisca de Amorim e Sebastião Cassiano de Assis, por Oficial de 

Justiça, e intime-se o requerente, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus respectivos Advogados ou Defensores Públicos. 

Da audiência, se não houver acordo, passará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para o requerido contestar, desde que o faça por intermédio 

de advogado, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados 

na inicial (artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC). Tendo em vista que o 

requerido Salomé Benedito de Assis, se encontra em lugar incerto e não 

sabido, cite-se o mencionado requerido, por edital, com prazo de 20 dias, 

para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, devendo constar do 

mandado as advertências previstas nos artigos 335, inciso I e 344, ambos 

do CPC. Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se 

vistas a parte autora para manifestação. Não sendo apresentada 

contestação, nomeio desde já um dos ilustres Advogados da UNIVAG 

para proceder à defesa do réu citado por edital (art. 81, II, do CPC). Com a 

defesa, diga a parte autora e o Ministério Público. Observe-se a 

prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edith Garcia, digitei. Várzea 

Grande/MT, 1 de fevereiro de 2018 Edith Garcia Analista Judicial 

ENDEREÇO DO FÓRUM: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65)3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE/MT- CEP: - TELEFONE: 

(65) 36888400

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000706-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ERENIL LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KILVE LEMES DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000706-84.2017.8.11.0002 REQUERENTE: LUZIA ERENIL LEMES DA 

COSTA REQUERIDO: KILVE LEMES DA COSTA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Interdição com pedido de Curatela Provisória com antecipação de 

Tutela, ajuizada por Luzia Erenil Lemes da Costa, em face de Kilve Lemes 

da Costa, ambos devidamente qualificados nos autos em epigrafe. Com a 

inicial vieram documentos. A decisão (id n. 5066641), declinou 

competência em favor de uma das Varas de Família desta Comarca. A 

inicial foi recebida (id n. 5532329), momento em que foi deferida a 

gratuidade de justiça e o pedido da tutela, determinado a citação e a 

constatação do demandando. A citação do interditando foi realizada em 

cartório, na pessoa da curadora provisória (id n.6804583), acostando aos 

autos declarações médicas comprovando o estado do requerido (id n. 

6804864). Em cumprimento do mandado de constatação do interditando, o 

Sr. Oficial de justiça foi informado pela Sra. Luzia Erenil Lemes da Costa, 

que este veio a óbito, conforme certidão em anexo (id n. 8758072). É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Interdição com 

Pedido de Curatela Provisória com antecipação de Tutela ajuizada por 

Luzia Erenil Lemes da Costa, em face de Kilve Lemes da Costa. O feito 

prosseguia seu trâmite legal com os atos correlatos à entrega da 

prestação jurisdicional, porém, foi noticiado o falecimento do interditando 

conforme atestado de óbito de (id n. 8758072). Desse modo, considerando 

que o processo perdeu seu objeto e a consequente ausência 

superveniente do interesse de agir, forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Ex Positis, JULGO e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com supedâneo no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil, dada a evidente perda de objeto e consequente interesse 

para agir. Isento de custas e de honorários, em razão da gratuidade já 

deferida (id n. 5872958). Ciência ao MP. P.I.C. Após a preclusão temporal 

deste decisum, remeta-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

de praxe. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003391-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELELIANE PETRONILIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO)

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT0014947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL WYDLER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1003391-64.2017.8.11.0002 Impulsionamento 

por Certidão Cumprindo Decisão de 12/12/2017 (Id11098410) e 

considerando as informações prestadas pelo Banco Santander 

(Id11594742), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos a parte autora para, querendo, manifestar em 10(dez) 

dias. Várzea Grande/MT, 1º de fevereiro de 2018. Joanne da Silva 

Mesquita Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 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 

(univag) - OAB:7099, Wagner Marcelo Marques de Brito - Estagiário 

- OAB:19.391/E

 Certifico que cumprindo Decisão de 30/01/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 15/03/2018 às 16h:15min. Intimem-se as parte e 

seus procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 328665 Nr: 24984-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, intime-se o Inventariante para no prazo de 30 (tinta) dias, 

proceda a devida inclusão da totalidade dos bens que compõe o acervo 

hereditário do espólio, sob pena de incidência da penalidade descrita no 

art. 622, VI, do CPC/2015, bem como acoste aos autos as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome 

de LUISA BORGES LOPES DE PORTUGUAL e, por fim, apresente o esboço 

de partilha, viabilizando o deslinde final.Em tempo, no mesmo prazo, 

determino ainda que o inventariante proceda a juntada da certidão de 

inteiro teor do imóvel objeto da partilha, na qual deverá constar toda a 

cadeia sucessória do imóvel objeto do presente inventário.Decorrido o 

termo volva-me concluso, do contrário, remeta-se ao arquivo com as 

baixas necessárias, podendo ser desarquivado a qualquer tempo, desde 

que cumprida INTEGRALMENTE esta determinação judicial. Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 451229 Nr: 12429-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFGDA, ADDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora possui advogado constituído nos autos, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, pelo presente ato 

promovo a intimação da curadora provisória e do interditando (na pessoa 

do patrono habilitado) para comparecerem em perícia designada para o dia 

25/06/2019, a partir das 08h:30min, na Gerencia de Psiquiatria Forense do 

IML de Cuiabá/MT, fone: 3613-1205. Acrescento que, com atencedência, a 

parte autora ou seu advogado deve comparecer na Secretaria desta Vara 

para retirar Ofício de encaminhamento. Sem mais a cumprir, aguarde-se a 

data agendada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 441813 Nr: 7699-97.2016.811.0002

 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: OMMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gyordano Reiners Brito 

Almeida - OAB:23.574/O, JOSE BATISTA FILHO - OAB:19793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a retirada do Termo de Inventariante na data de 18/12/2017 

e para cumprimento da Decisão de 24/11/2017, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, pelo presente ato intimo o inventariante (na 

pessoa do patrono constituído) para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceder ao integral cumprimento das determinações contidas à fl. 59f/v e 

dos requerimentos da Fazenda Pública Estadual (fls. 80/81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 514129 Nr: 21109-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 20.783, ROSANIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:MT 18.513

 Cumprindo Decisão de 19/10/2017, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, pelo presente intimo a embargada/exequente (na 

pessoa de seus patronos constituídos em Cumprimento de Sentença, 

apenso, sob código 219457) para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 920, inciso I, do Código de Processo Civil).

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004707-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES (AUTOR)

M. L. D. S. M. (AUTOR)

MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO iMPULSIONO estes autos para intimar a parte autora 

para impugnar a contestação 1 de fevereiro de 2018 EUCARIS TAQUES 

PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE Polo ativo: [EDIONE 

BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), MARIA 

MARGARETH BORGES DA SILVA - CPF: 857.854.821-34 (AUTOR), 

NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES - CPF: 026.682.271-19 

(AUTOR), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 

61.198.164/0001-60 (RÉU), MARIA LUIZA DA SILVADOMINGOS MORAES - 

CPF: 059.641.381-52 (AUTOR), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ - 

CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)] 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36861848

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419125 Nr: 21574-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO LUCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 419125

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUIZ CARLOS 

RIBEIRO LUCIANO, devidamente qualificado nos autos, em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do que consta às fls. 146, em que o credor concorda com o valor 

depositado e requer o levantamento, e considerando que a devedora não 

ofertou impugnação, ao contrário, pediu a extinção do feito, DOU COMO 

EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do art. 

924, II, do NCPC.

Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido.

Honorários quitados. Relativamente às custas finais, deverá a devedora 

emitir guia a partir do site do TJMT, com base no que sucumbiu, sob pena 

de serem anotadas às margens da distribuição e lastrear eventual 

Execução Fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

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.: 373434 Nr: 21889-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR LUIZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JUNIOR GIACOBBO, TIAGO DANEIL 

GIACOBBO, TALINNE DANIELLLA GIACOBBO, TALISON DAVI GIACOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743

 Processo n° 21889-36/2014 (Cód. 373434)

Vistos...

Diante do requerimento do autor/impugnante para oitiva de testemunhas, a 

fim de melhor comprovar que os réus/impugnados não fazem jus ao 

benefício da assistência judiciária gratuita, designo audiência de instrução 

e julgamento para 05/04/2018, às 15:00h.

Intimem as partes, procuradores e testemunhas, desde que arroladas no 

prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 312911 Nr: 9036-29.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Processo n.º 9036-29/2013. (Cód. 312911)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por ELIZABETH MARIA DE BARROS em 

desfavor de BANCO BMG S/A .

Em face do que consta nas fls.80, 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, 24 de janeiro de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 347651 Nr: 13980-40.2014.811.0002

 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: JOSÉ JUNIOR GIACOBBO, TIAGO DANEIL GIACOBBO, 

TALINNE DANIELLLA GIACOBBO, TALISON DAVI GIACOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUARIUS ACADEMIA DE GINASTICA E 

NATAÇÃO LTDA, VILMA DE CARVALHO RANGEL RODRIGUES, VILMAR 

LUIZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694

 Processo n° 13980-40/2014 (Cód. 347651)

Vistos...

Aos autores para providenciar a citação da corré Vilma de Carvalho 

Rangel Rodrigues, no prazo de 10 (dez) dias.

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.: 370753 Nr: 19987-48.2014.811.0002

 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: LUIZ ANTONIO BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 
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OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696

 Processo n.º 19987-48/2014 (Cód. 370753)

Vistos...

Indefiro o pedido de fls. 137/138, considerando que a discussão cinge-se 

aos débitos mantidos com o réu, devendo a prova pericial ser realizada 

com essa finalidade.

À ré para depósito dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, intimem-nas para atender ao solicitado pelo expert às fls. 

134, devendo ser exibidos os documentos ali indicados no mesmo prazo.

Cumpridas as exigências supra, intime-se o Sr. Perito para indicar local, 

data e horário para início dos trabalhos.

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.: 443451 Nr: 8557-31.2016.811.0002

 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: CLAUDINEI TRINDADE LIMA, CRISTIANE ROZA 

DELGADO, JEFERSON JUNIOR ALVES NOVAES, JURACI LEMES DE 

MORAIS, ODAIR RODRIGUES DE AMORIM, THIAGO BARROS FIGUEIREDO, 

WAGNER DA SILVA SOUZA, WEIGRAN DA TRINDADE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 Processo n.º 8557-31/2016 (Cód. 443451)

Vistos...

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 à alegada conduta do réu em 

ter acusado os autores de furto no estabelecimento comercial onde 

trabalhavam.

Para tanto, caberá aos autores a prova desses fatos. Caberá ao réu, 

contudo, contraprova das alegações, ou seja, de que não acusou os 

autores de terem cometido crime.

Já intimadas as partes as partes para indicar provas, pleitearam o 

depoimento das partes e oitiva de testemunhas. O réu também requer a 

intimação do restaurante onde ocorreu os fatos para fornecer cópia da 

gravação das câmeras de segurança.

Defiro as provas, inclusive, os depoimentos das partes como prova do 

juízo, e designo audiência de instrução e julgamento para 03/04/2018, às 

16:00h.

Intimem as partes, seus procuradores e testemunhas, desde que 

arroladas no prazo de lei.

Determino, também, a intimação do Restaurante Cortez Grill para que 

forneça cópia das gravações de segurança do dia 30.08.2015, a partir do 

momento em que o réu e sua esposa chegaram ao local para jantar. Sobre 

esses documentos as partes poderão manifestar-se por ocasião dos 

memoriais finais.

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.: 293766 Nr: 13782-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA, TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE A NATEL GLASER DA 

SILVA - OAB:50586/PR, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - 

OAB:25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 Processo n.º 13782-71/2012 (Cód. 293766)

Vistos...

Diante da cessão do crédito ora em discussão da embargante para o 

Banco CNH Industrial Capital S/A, providencie a Sra. Gestora a alteração 

no polo passivo e capa dos autos, certificando-se.

Considerando que esta ação foi movida antes da vigência do novo Código 

de Processo Civil, que privilegia a autocomposição como forma de 

solucionar os conflitos e por vislumbrar que a discussão posta em juízo 

tem por finalidade discussão contratual e valores, portanto, de natureza 

disponível, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para 04.04.2018, às 16:00h, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n.º 

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.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou mediante 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim, 

acompanhadas de seus advogados e Defensores Públicos (NCPC, § 9º e 

10, art. 334).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.

Não havendo acordo, mantenham-se os autos conclusos para 

saneamento.

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.: 390763 Nr: 5791-39.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n.º 5791-39/2015. (Cód. 390763)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de ITAU 

SEGUROS S/A.

Em face do que consta nas fls.110, 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.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 297488 Nr: 17921-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RIOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO FURTADO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE FARIA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 5.220, CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - OAB:15763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado ALLINE FARIA 

FERNANDES, a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o 

prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do 

Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca 

e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos 

autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449849 Nr: 11836-25.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA(BURITIS 

RENAULT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILENE ALVES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 Processo nº 449849

EMBARGOS DO DEVEDOR

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por DOELER 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., devidamente qualificada nos autos, 

em desfavor de JOCILENE ALVES DE BARROS, também qualificada.

Em face da extinção do feito executivo em apenso, por ter sido reformada 

a tutela a gerar a multa objeto da execução, além do que entendo inviável 

o manejo provisório de Execução de astreinte antes de confirmada por 

sentença, entendo que os presentes embargos perdem seu objeto, razão 

pela qual os JULGO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do 

artigo 485, IV e VI, do NCPC.

Custas processuais já recolhidas quando da distribuição do feito. Por ter 

sido formada a relação processual, condeno a credora ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da devedora, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as 

devidas baixas.

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.: 403812 Nr: 13320-12.2015.811.0002

 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: JOCILENE ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA FONSECA CORREIA - 

OAB:OAB/MT22.038-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Processo n.º 13320-12/2015 (Cód. 403812)

Vistos...

Às partes para no prazo de 10 (dez) dias indicar as provas que ainda 

pretendem produzir, para fins de delimitação e saneamento.

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.: 112774 Nr: 8444-92.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZR SERVIÇOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Processo n° 8444-92/2007 (Cód. 112774)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório manifeste-se a credora quanto ao 

requerimento de fls. 128/129, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

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.: 346564 Nr: 13083-12.2014.811.0002

 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: THIAGO HENRIQUE ACACIO DE LIMA, ROSANGELA DE 

JESUS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, PDG REALTY S. A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A

 Processo n° 13083-12/2014 (Cód. 346564)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório, aos autores para manifestar-se sobre o 

requerimento e documentos de fls. 378/406 no prazo de 15 (quinze) dias.

Feito isso, conclusos para sentença.

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.: 377175 Nr: 24686-82.2014.811.0002

 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: FELÍCIO SALVORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Processo n° 24686-82/2014 (Cód. 377175)

Vistos...

O feito encontra-se paralisado desde o início do ano de 2016 para a 

realização de perícia, considerando que nas duas datas designadas pelo 

expert a parte não compareceu, inclusive, sequer informou nos autos a 

impossibilidade de comparecimento na segunda oportunidade.

Inobstante, sendo necessária a prova, intime-se o Sr. Perito para indicar 

data e horário para a perícia.

Em seguida, intime-se o autor para informar seu endereço atual, devendo 

juntar comprovante de endereço atual, ficando a comunicação à parte da 

data e horário por responsabilidade de seu patrono, visto ser inexistente o 
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endereço declinado na inicial (fls. 129), aparentemente informado apenas 

para justificar a propositura da ação nesta Comarca.

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.: 409057 Nr: 16142-71.2015.811.0002

 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: CLAUDILENE CARDOSO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 409057

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CLAUDILENE 

CARDOSO MOREIRA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A.

Em face do que consta às fls. 80, em que a credora e requer o 

levantamento do valor depositado antes de recebido o pleito de 

cumprimento da sentença, e considerando que não requereu o 

prosseguimento do feito, concluo pela concordância com o valor 

depositado.

Assim, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido.

Honorários quitados. Relativamente às custas finais, deverá a devedora 

emitir guia a partir do site do TJMT, com base no que sucumbiu, sob pena 

de serem anotadas às margens da distribuição e lastrear eventual 

Execução Fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

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.: 242684 Nr: 3937-83.2010.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BALBINO FILHO LATICÍNIOS-ME, JOSÉ 

BALBINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

CHAVES FADINI - OAB:OAB/MT 7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES - 

OAB:10819/MT

 Processo nº 305/2010 (Cód. 242684)

Vistos...

Expeça-se mandado para citação do correquerido no endereço indicado 

às fls. 166, consignando o prazo de cinco dias para oferecimento de 

contestação, sob pena de revelia.

Não sendo localizado, publique-se o edital de fls. 167 pelo prazo de lei, 

certificando-se, inclusive, quanto a eventual decurso de prazo sem 

manifestação.

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.: 412768 Nr: 18188-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU FREIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PAULISTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RECCO - 

OAB:138.689/SP

 Processo n.º 18188-33/2015 (Cód. 412768)

Vistos...

Às partes para no prazo comum de 10 (dez) dias manifestar interesse na 

dilação probatória, devendo, em caso positivo, indicar as espécies de 

prova a tanto, para delimitação e saneamento.

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.: 425992 Nr: 25153-27.2015.811.0002

 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: AGUIA NACIONAL DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, TELEFONICA DATA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FAVALESSA SAMPAIO 

- OAB:OAB/SP 375.091, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTRILHO - 

OAB:10.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LEAL DE MORAES - 

OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida da audiência 

designada, conforme decisão: Vistos...

À autora para falar sobre a contestação e documento a ela juntado no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, mediante impulso por certidão, intimem-se as partes para indicar as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, considerando que esta ação foi movida antes da vigência do 

novo Código de Processo Civil, que privilegia a auto composição como 

forma de solucionar os conflitos e por vislumbrar que a discussão posta 

em juízo tem por finalidade discussão contratual e valores, portanto, de 

natureza disponível, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 07/03/2018, às 14:00h, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n.º 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.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim, 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos (NCPC, § 9º e 

10, art. 334).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.

Não havendo acordo, mantenham-se os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de novembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL
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Processo Número: 1000198-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DIAS REZINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000198-07.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ARI DIAS REZINO Vistos... Ao 

Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000310-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA MAGLIA DE AZEVEDO (AUTOR)

JOAO ALBERTO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR (RÉU)

ROSELI SILVANA NAKAYAMA (RÉU)

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (RÉU)

1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS (RÉU)

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM 

SUCESSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000310-73.2018.8.11.0002 AUTOR: LUCIANA APARECIDA MAGLIA DE 

AZEVEDO, JOAO ALBERTO DE AZEVEDO RÉU: CARTORIO DO REGISTRO 

CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, VARZEA 

GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, 1. SERVICO NOTARIAL E DE 

REGISTROS, LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR, ROSELI SILVANA NAKAYAMA 

Vistos... Da análise os autos, observo que o autor incluiu no pólo passivo 

o CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM 

SUCESSO, VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, 1º 

SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS, mas de acordo com a luz do art. 

22 da Lei n. 8.935/94, não existe a previsão de que tabelionatos, 

comumente denominados "Cartórios", responderem por eventuais danos 

que os titulares e seus prepostos causarem a terceiros. Isso se dá ao fato 

do cartório extrajudicial não deter personalidade jurídica e, portanto, 

deverá ser representado em juízo pelo respectivo titular. Dessa forma, em 

virtude da vigência do Novo Código de Processo Civil, oportunizo ao autor 

a emendar da inicial, devendo adequar o polo passivo, bem como, seus 

fatos e fundamentos nos termos dos artigos 319, 320 e 334, no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000354-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSANA NOCA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000354-92.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO ITAUCARD S/A RÉU: 

MARCIA ROSANA NOCA 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: 1000626-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLERIANA NERIS GUARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000626-86.2018.8.11.0002 AUTOR: OLERIANA NERIS GUARIN RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos... Em se 

tratando de ação movida em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, há que se conhecer a incompetência deste juízo, eis 

que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – 

caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste 

modo, este juízo é incompetente para o processamento e julgamento da 

lide, em vista da existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA 

FAZENDA PÚBLICA, a quem compete processar e julgar causas cíveis em 

que intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os 

municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas . Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 

62, § 1º, do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000329-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000329-79.2018.8.11.0002 REQUERENTE: JOICIMARA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Trata-se de 

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA onde a parte autora em 

sede de tutela de evidência de evidencia requer que os requeridos 

apresentem extratos bancários da conta corrente 21.776-X agência 

2363-9 referentes ao período de janeiro/2016 a fevereiro/2017, cuja 

titularidade é de Wander Magno Melo dos Santos. Em se tratando de 

requisitos para a concessão da tutela de evidência, é importante ressaltar 

que a ela se aplicam os requisitos genéricos para a concessão da tutela 

provisória, exigindo, portanto, o requerimento da parte, que pode ser do 

autor ou do réu. No que diz respeito ao inciso II e IV do art. 311 do CPC 

que prevê sobre as ações repetitivas, bem como, em relação à petição 

inicial ser instruída com prova documental suficiente, QUE O RÉU NÃO 

CONSIGA REFUTAR EM SUA DEFESA, o juiz poderá conceder a tutela de 

evidência. Isso porque exige que o autor produza prova documental e que 

seja oportunizada ao réu a possibilidade de produzir prova para gerar 

dúvida razoável, o que implica, por certo, no exaurimento da instrução. 

Nesse diapasão, no que diz respeito ao procedimento de antecipação de 

provas previsto pelo artigo 381 e 382 do CPC, foi mantida a hipótese 

tradicional de produção antecipada de prova nos casos em que haja 

fundado receio de que a prova não seja devidamente produzida ou se 

torne inviável no momento de sua produção ou no curso do processo. 

Entretanto, existem outras duas hipóteses em que o Novo CPC permite a 

produção antecipada da prova sem o requisito da urgência, que não mais 

prevalece como condição essencial para concessão de tal medida, que 

são as hipóteses previstas no artigo 381, incisos II e III. Na primeira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101922/2/2018 Página 435 de 480



hipótese é possível valer-se da produção antecipada da prova apenas 

como meio de viabilizar a autocomposição entre as partes, pois, a partir 

dela terão a possibilidade de compor um acordo ou mesmo desenvolver 

uma mediação acerca do conflito existente (CPC/15, art. 381, inc. II). A 

segunda hipótese admite que a produção da prova seja antecipada para 

que as partes tenham conhecimento prévio ou mais aprofundado dos 

fatos, o que também não exige uma situação de urgência ou litígio 

existente entre as partes para que a medida seja deferida. (CPC/15, art. 

381, inc. III). Neste caso a produção da prova possibilitará que as partes 

avaliem a real necessidade de litigarem em juízo, bem como, o risco e as 

chances de êxito em caso de eventual demanda, o que inclusive pode 

levá-las a sequer propor a ação. Assim, o juiz determinará a citação dos 

interessados na produção da prova ou no fato a ser provado de ofício ou 

a requerimento, sendo dispensada tal citação nos casos em que a medida 

não apresentar caráter contencioso. Nesse sentido, por verificar que se 

trata de produção antecipada de prova, onde o autor visa ter acesso aos 

documentos, impossibilitada fica a concessão da tutela de evidencia 

elencada no art. 311, IV do CPC, vez que a tutela de evidencia só será 

concedida se a petição inicial for instruída com prova documental 

suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não 

oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, destoando do 

procedimento escolhido pelo autor. Assim, indefiro a tutela pretendida ante 

a falta de requisitos necessários. Nos termos do art. 382, § 1º do CPC, 

determino a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a 

ser provado, indicados pelo autor (Id. n 11409791 - Pág. 13, letra “a”) para 

querendo, manifestarem no prazo de quinze dias (CPC/15, art. 382, § 1º). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003441-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE MARQUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003441-90.2017.8.11.0002 AUTOR: CLAUDILENE MARQUES FERREIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... 

Analisando os autos, verifico que até o momento não foi expedido 

mandado de citação da parte ré, motivo pelo qual, determino a imediata 

expedição. Para tanto, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

04/04/2018, às 15:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000122-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATTILA JONY TABORY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

AXA SEGUROS S.A. (RÉU)

INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000122-80.2018.8.11.0002 AUTOR: ATTILA JONY TABORY RÉU: BANCO 

INTERMEDIUM SA, AXA SEGUROS S.A., INTER DIGITAL CORRETORA E 

CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE 

SEGURO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposta por ATTILA 

JONY TABORY, em desfavor do BANCO INTERMEDIUM S/A, AXA 

SEGUROS S/A, INTERFRONTING CORRETORA E CONSULTORIA DE 

SEGUROS LTDA., alegando em síntese ter adquirido um imóvel por meio de 

cédula de crédito bancário, juntamente com a apólice com cobertura para 

morte e invalidez total por acidente, e que a ré negou o pagamento do 

prêmio. São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a 

probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade do direito, de natureza notavelmente 

documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em 

prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de 

convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável. É 

provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no 

momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à 

parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada 

desde logo. Da análise dos autos, verifico que a parte autora adquiriu junto 

ao réu 01 imóvel por meio da cédula de crédito bancário de n. 201700946 

datada de 17/01/2017, financiado pelo Banco Intermedium S/A. Verifico 

ainda, que juntamente com a cédula de crédito, foi incluída a Apólice n. 

02852.2015.31.0977.00001, com cobertura para morte e invalidez 

permanente total por acidente no valor de R$ 1.250.000,00 (uns milhão 

duzentos e cinquenta mil reais). Noto ainda das alegações, que em virtude 

de um acidente de transito, o autor foi diagnosticado com Nefrologia grave, 

com insuficiência renal crônica, conforme laudo médico juntado à Id. nº 

11313274. Nesse diapasão, infere-se pela análise da apólice sob a Id. nº 

11313267, que o contrato em comento contempla cobertura por morte ou 

invalidez permanente por acidente. Friso ainda, que na espécie, 

considerando que as partes firmaram o contrato observando a boa fé 

objetiva, que não existem prestações desequilibradas e que o contrato 

atende à sua função social, não há razão para mitigar a obrigatoriedade 

das suas estipulações. E, em análise às condições contratuais, tenho que 

não existe margem à interpretações extensivas. Nesse sentido, entendo 

que a cobertura securitária, na hipótese presente, mediante análise do 

contexto fático-probatório dos autos e do contrato de seguro firmado 

entre as partes litigantes, entendo que a princípio, o quadro de 

incapacidade do segurado não se enquadra na cláusula da garantia 

contida na apólice em questão, ante a falta de documentação médica. 

Dessa forma, por não vislumbrar a possibilidade de concessão da medida 

por não estarem demonstrados os requisitos necessários a tanto, 

INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 11/04/2018, às 17:00 horas 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009577-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009577-06.2017.8.11.0002 REQUERENTE: WANDERSON FERREIRA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº 11256516 - Pág. 1), no prazo de cinco 

dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), válidos 

por 30 dias. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

04/04/2018, às 08:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio ou mandado, para comparecimento à audiência de 

conciliação e/ou mediação, com antecedência mínima de 20 dias, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência acima designada, seu desinteresse na 

autocomposição, hipótese em que a audiência será cancelada e o termo 

inicial para oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido 

de cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 

335, ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000265-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000265-69.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Intime-se a parte 

requerida, para que no prazo da contestação, promova a exibição dos 

documentos pleiteados pelo autor que se encontre em seu poder. Por 

trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor 

que está sendo cobrado por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o 

na forma do art. 294, parágrafo único, do CPC. Pela análise perfunctória 

dos fatos e documentos tenho por indevida a suposta cobrança ou a 

manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, 

pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não possui, 

tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a abstenção de inclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir o nome do autor nos 

cadastros do SPC e Serasa referente aos valores cobrados 

indevidamente (Id. nº 7822899), e se já inseriu, que promova a suspensão 

da dívida aqui discutida, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Em que pese à manifestação expressa da parte autora 

no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

13/04/2018, às 09:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000297-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000297-74.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Intime-se a parte 

requerida, para que no prazo da contestação, promova a exibição dos 

documentos pleiteados pelo autor que se encontre em seu poder. Por 

trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor 

que está sendo cobrado por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o 

na forma do art. 294, parágrafo único, do CPC. Pela análise perfunctória 

dos fatos e documentos tenho por indevida a suposta cobrança ou a 

manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, 

pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não possui, 

tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a abstenção de inclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir o nome do autor nos 

cadastros do SPC e Serasa referente aos valores cobrados 

indevidamente (Id. nº 11390069 - Pág. 1), e se já inseriu, que promova a 

suspensão da dívida aqui discutida, sob pena de multa que fixo em R$ 
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500,00 (quinhentos reais). Em que pese à manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, 

§4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o 

dia 13/04/2018, às 09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio ou mandado, para comparecimento à audiência de 

conciliação e/ou mediação, com antecedência mínima de 20 dias, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência acima designada, seu desinteresse na 

autocomposição, hipótese em que a audiência será cancelada e o termo 

inicial para oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido 

de cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 

335, ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000566-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS NEVES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000566-16.2018.8.11.0002 REQUERENTE: JOSIAS NEVES CAMARGO 

REQUERIDO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS para 

determinar em sede de liminar, a abstenção de Requerida impeça qualquer 

construção no lote até a sentença de mérito. Para comprovar o alegado a 

autora colaciona aos autos os documentos. São requisitos para a 

concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, 

de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de 

documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais 

documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, 

evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser 

levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros termos, como 

sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença 

de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse 

ser a causa julgada desde logo. Neste sentido, analisando os autos, 

verifico que o autor alega ter adquirido em 1991 um terreno localizado no 

loteamento Jardim Guanabara, Lote 13, Quadra 16 situado em Várzea 

Grande/MT, e que em 2015, ao tentar tomar posse e regularizar a 

documentação, descobriu que o seu terreno está registrado no nome de 

outra pessoa. Em que pese às alegações do autor de ser o proprietário do 

respectivo imóvel e levando em consideração a análise perfunctória dos 

fatos e documentos, entendo que a princípio, a liminar não merecer ser 

concedida, vez que o terceiro interessado tem o domínio e a posse do 

imóvel e aparentemente o adquiriu de boa fé. Tenho ainda, que em virtude 

do lapso de tempo desde a aquisição do imóvel até a tentativa do autor em 

tomar posse, e a ausência do terceiro interessado no polo passivo, torna 

temerária a concessão da medida liminar. DESSA FORMA, não vejo a 

possibilidade de concessão da medida por não estarem demonstrados os 

requisitos necessários a tanto. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 06/04/2018, às 

09:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 334 do CPC. 

Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000286-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUIANA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRAENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000286-45.2018.8.11.0002 REQUERENTE: GUIANA PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA REQUERIDO: EMBRAENGE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos... Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DECLARATORIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por GUIANA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO 

LTDA em desfavor de EMBRAENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA. Em face do que consta à Id. nº 11435834 - Pág. 1, 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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004348-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE DE POSTOS DA HORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI OAB - MT7140-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1004348-02.2016.8.11.0002 Certifico que a contestação foi apresentada 

no prazo legal. Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes 

autos, impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS. VÁRZEA GRANDE, 1 de 
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fevereiro de 2018 JUSSARA DA SILVA CEZER TITON Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000636-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO FORMULA LTDA - ME (REQUERENTE)

FORMULA 2 CONVENIENCIA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1000636-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AUTO POSTO FORMULA LTDA 

- ME, FORMULA 2 CONVENIENCIA EIRELI - ME REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, 

verifica-se que, não consta nos autos a informação de que foram 

recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte 

autora, para comprovar o recolhimento das custas referentes à 

distribuição da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, conforme previsão do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 1º de fevereiro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1000664-98.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EXECUTADO: ALINE APARECIDA FIGUEIREDO DA 

SILVA Vistos. Inicialmente, verifica-se que, não consta nos autos a 

informação de que foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. 

Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento das 

custas referentes à distribuição da presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme 

previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Várzea Grande, 1º de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005706-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PROENCA CEOLATTO (AUTOR)

CLAUDIANE GUIMARAES DE MORAIS CEOLATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - GOLDEN GARDEN EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (RÉU)

SABARA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Processo n. 1005706-65.2017.8.11.0002 

Impulsiono estes autos com intimação à parte autora para manifestar 

acerca da correspondência devolvida pela empresa de Correios e 

Telégrafos, no prazo de cinco dias. NADA MAIS. VÁRZEA GRANDE, 1 de 

fevereiro de 2018 ELZA BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005706-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PROENCA CEOLATTO (AUTOR)

CLAUDIANE GUIMARAES DE MORAIS CEOLATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - GOLDEN GARDEN EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (RÉU)

SABARA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Processo n. 1005706-65.2017.8.11.0002 

Impulsiono estes autos com intimação à parte autora para manifestar 

acerca da correspondência devolvida pela empresa de Correios e 

Telégrafos, no prazo de cinco dias. NADA MAIS. VÁRZEA GRANDE, 1 de 

fevereiro de 2018 ELZA BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002953-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Processo n. 1002953-38.2017.8.11.0002 

Impulsiono estes autos com intimação à parte autora para manifestar 

acerca da correspondência devolvida pela empresa de Correios e 

Telégrafos, no prazo de cinco dias. NADA MAIS. VÁRZEA GRANDE, 1 de 

fevereiro de 2018 ELZA BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 

36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450010 Nr: 11906-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCESS VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS ZILIO 

LTDA, VERANI TAVARES, ALBERTO LIBERATO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1478 Nr: 2054-58.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO A COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA PASINI - 

OAB:5033/MT

 negativa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1478 Nr: 2054-58.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO A COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA PASINI - 

OAB:5033/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 394390 Nr: 8018-02.2015.811.0002

 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: RITA DE CACIA VALE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - OPERADORA DE TELEFONIA BRASIL 

TELECOM S.A. - TELEFONE FIXO

 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

 Certiifco que uma vez que o a decisão de fls. 64, 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 07 de março de 2018, às 16h00min. Intimem-se os doutos patronos, 

para se fazerem presente ao ato acompanhados das partes. Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, § 8°, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51232 Nr: 6046-51.2002.811.0002

 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: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcione Luiz Sartore - 

OAB:3.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE MATOS 

ARAUJO, para devolução dos autos nº 6046-51.2002.811.0002, Protocolo 

51232, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 402030 Nr: 12404-75.2015.811.0002

 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: WILSON DA SILVA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaac Valezi Junior - 

OAB:140.170

 Certifico que tendo em vista que a decisão de fls. 121, não foi publicada, 

encaminho expediente para a 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 20 de 

março de 2018, às 14h00min. Intimem-se os doutos patronos, para se 

fazerem presente ao ato acompanhados das partes. Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, § 8°, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 402030 Nr: 12404-75.2015.811.0002

 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: WILSON DA SILVA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaac Valezi Junior - 

OAB:140.170

 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 20 de março de 2018, às 14h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, § 8°, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002177-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE SANDRA NASCIMENTO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES (RÉU)

EZIDIO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002177-38.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando a certidão registrada sob id. 11581644 tem-se 

que a ausência de citação da parte requerida impede a realização da 

solenidade designada para a data de hoje. Sendo assim, redesigno a 

audiência de Justificação Prévia para o dia 15 de março de 2018, às 

13h30min. Consigno que, a autora se comprometeu em acompanhar o 

Oficial de Justiça até a localidade correta para citação dos requeridos, 

bem como informou que suas as testemunhas comparecerão 

independentemente de intimação, Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 01 de fevereiro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000576-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALDANHA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO PARA 

CAMINHOES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000576-60.2018.8.11.0002 AUTOR: SALDANHA AR CONDICIONADO 
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LTDA - ME RÉU: SALDANHA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO 

PARA CAMINHOES EIRELI - ME Vistos. Compulsando os autos, verifico que 

o requerente não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no 

art. 319 do CPC, haja vista que não informou os endereços eletrônicos das 

partes. Ademais, à vista da existência de ação proposta pelo requerido em 

desfavor do requerente, determino que o autor junte aos autos cópia da 

inicial proposta em Porto Velho-RO, , no prazo de 10 (dez) dias, 

possibilitando a análise de eventual existência de conexão. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, o 

que se não for possível também deverá ser informado. 2. Juntar cópia da 

inicial da ação interposta em seu desfavor Segundo Juizado Especial Cível 

de Porto Velho/RO, processo judicial n.º7035970-57.2017.822.0001. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos. Cumpra-se . Várzea Grande, 1 de fevereiro de 2017. 

Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000662-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000662-31.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Compulsando os autos, verifico que o 

requerente não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 

319 do CPC, haja vista que não informou os endereços eletrônicos das 

partes. Ademais, nota-se que a requerente pugna pelos benefícios da 

gratuidade de justiça, todavia é qualificada como servidora pública e 

advogado, sendo que apenas o seu holerite (id. 11556896 - Pág. 2) 

demonstra a existência de recursos financeiros para o recolhimento dos 

emolumentos iniciais, elementos que, a meu ver, evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do 

CPC). Desse modo, deverá a autora demonstrar sua a insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos. Por fim, verifica-se o valor atribuído à causa 

(R$129.000,00) é inferior à soma dos pedidos constantes na exordial, em 

desacordo com o disposto no art. 292, VI, do CPC, pois além dos danos 

morais requereu a devolução em dobro dos descontos realizados 

mensalmente nos últimos anos, no valor de R$29.067.04. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, o que se não for 

possível também deverá ser informado. 2. Corrigir o valor atribuído à 

causa, conforme disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC. 3. Comprovar 

sua situação financeira precária, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça e/ou proceder com o recolhimento dos 

emolumentos iniciais no , no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 1 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000625-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAISSON ANDREI MARCANTE OAB - MT0011373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000625-04.2018.8.11.0002 REQUERENTE: KATIA REGINA DA COSTA 

SANTOS Vistos. Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de 

valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

proposta por KATIA REGINA DA COSTA SANTOS. Alega a autora que 

necessita do Alvará para o levantamento do valor depositado a título de 

FGTS, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal – CEF o negou, pois 

a data de admissão está errada em seus cadastros. Pois bem. Da análise 

da documentação encartada aos autos, constata-se que a data de 

admissão da requerente é a mesma na Carteira de Trabalho e Sentença 

proferida pela Justiça do Trabalho, qual seja 30 de março de 2005, 

inexistindo prova da alegada divergência nos cadastros da CEF, bem 

assim de que o levantamento do FGTS foi indeferido. Demais disso, 

eventual divergência quanto à data de admissão pode ser resolvida com 

mero requerimento administrativo. Contudo, inexiste nos autos elementos 

que indiquem que a requerente pleiteou a correção da suposta divergência 

administrativamente, que este foi negado pela CEF ou que referida 

Empresa Pública tenha exigido Alvará Judicial para levantamento de 

valores do FGTS em nome da requerente. Destarte, considerando que o 

caso em questão não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 

6.858/80, que eventual divergência perante a instituição financeira pode 

ser resolvida administrativamente, bem assim inexistindo prova de foi 

indeferido o levantamento do FGTS pela CEF, têm-se que tais fatos 

caracterizariam a ausência de interesse de agir da autora. Assim, em 

homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito em razão da 

ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e façam os autos 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 1 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000929-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA FRANCISCA GOES 53594207153 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000929-37.2017.8.11.0002 AUTOR: VANDERLEIA FRANCISCA GOES 

53594207153 RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade do Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com Pedido Liminar, proposta por VANDERLEIA FRANCISCA GOES em 

desfavor de TIM CELULAR S/A. Aduz que, possuía uma linha telefônica 

fixa sob o número (65) 3685-5833 com a Requerida, contudo, no mês de 

julho do ano de 2015, solicitou portabilidade para outra operadora de 

telefonia GVT/VIVO. Afirma que, no final do ano de 2016 ao tentar 

modificar o contrato da sua linha telefônica fixa para o plano empresarial 

foi lhe negado a alteração, pois encontra-se inserida no cadastro de 

proteção ao crédito. E, ao retirar o comprovante do Serasa foi 

surpreendida com a informação com a quantidade de negativações 

indevidas em seu nome, 14 (quatorze), por supostamente não ter pago as 

faturas geradas pelo uso da linha telefônica da empresa Requerida TIM. 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência, para determinar a 

imediata exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Pede, 

ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita e a inversão do ônus 

da prova. Determinada a emenda à inicial para comprovar a insuficiência 

de recursos (id. 4948989), a requerente manifestou-se às requerendo a 

juntada da declaração anual SIMEI (id’s: 5018947 e 5018730). É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a emenda à inicial, 

pois satisfatória. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Visa a autora a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes, sob a alegação de que a pretensa dívida é indevida, pois à 
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época havia realizado a portabilidade da linha telefônica que possuía com 

a requerida, encerrando a relação jurídica existente. Da apreciação dos 

autos verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes 

no caso, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a 

existência de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da 

demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao 

crédito. Ademais, o perigo da demora evidencia-se no fato de que não 

sendo deferida a tutela, a parte autora poderá sofrer os funestos 

prejuízos do protesto, pois certamente, restringirá seu crédito, expondo-a 

a constrangimento ilegal. E, em se tratando de empresa, é corolário lógico 

que tanto a protesto como a inserção do seu nome no rol dos maus 

pagadores acarretará inúmeros e incertos prejuízos, haja vista o desgaste 

de sua credibilidade perante os fornecedores e instituições de crédito. 

Neste sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PERDAS E DANOS - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO A 

QUO - CANCELAMENTO DE PROTESTO DO TÍTULO E EXCLUSÃO DO 

NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - INDÍCIO DE 

RELAÇÃO NEGOCIAL INEXISTENTE - CONSTATAÇÃO - RECURSO 

PROVIDO. Se o conjunto probatório acostado aos autos evidencia a 

verossimilhança nas alegações da recorrente em razão de ter 

demonstrado não ter efetuado qualquer negócio comercial com a parte 

agravada que tenha dado origem ao crédito vinculado ao título, há que ser 

provido o recurso para a concessão da tutela antecipada, a fim de 

cancelar o protesto e determinar a exclusão do nome da empresa do rol 

de inadimplentes até julgamento final da demanda.” (AI 62038/2008, DRA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/05/2011, Publicado no DJE 16/06/2011) (negritei) “APELAÇÃO - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO - 

CONTRATO DE PUBLICIDADE - "GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA" - 

CONTRATAÇÃO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO 

- NULIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. Caracteriza vício 

de consentimento a ensejar nulidade a celebração de contrato de 

divulgação de publicidade em lista telefônica por meio do qual o 

proponente, sob o pretexto de se tratar de renovação gratuita de cadastro 

em lista telefônica, induz o contratante a aderir a um contrato oneroso. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral 

puro, passível de reparação pecuniária.” (Ap 82559/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 10/08/2015) Já a probabilidade do direito restou 

evidenciada no documento juntado aos autos, o qual indica a existência de 

diversos registros nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de 

débito junto à requerida, os quais a autora afirma serem indevidos. Por 

outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante 

da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer 

momento, desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em 

vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC, para determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a exclusão do nome e dados da autora dos órgãos de proteção 

ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao 

valor da causa. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 

6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, determino que a ré apresente todos os documentos que 

deram origem à contratação do serviço que originou dívida em discussão, 

no prazo da defesa. Cite-se/ intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 17 de maio de 2018, às 16h40, 

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, expedindo o necessário. Várzea Grande, 1º de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001901-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RLP TRANSPORTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBSON LEITE FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001901-41.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: RLP TRANSPORTES LTDA - EPP 

EXECUTADO: KLEBSON LEITE FREIRE Vistos. Defiro o requerimento 

constante na petição de id. 10082905, expeça-se novo mandado, faça 

constar a observação de que o exequente fornecerá os meios para o 

cumprimento, para tanto o oficial de justiça deverá entrar em contato com 

a advogada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 1º de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005721-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANIGER - CALCADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA CRISTINA TONDIN VIEIRA OAB - RS0066000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE MACHADO DE ALMEIDA TENORIO 04472570130 (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1001749-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE RODRIGUES PRADO BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001749-56.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL EXECUTADO: KARINE RODRIGUES PRADO BORGES Vistos 

etc. Venha a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito. Em 

igual prazo deverá a exequente aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 276068 Nr: 19458-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIAME - DESIGNER 

VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se pessoalmente a parte exequente, para proceder com o 
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andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe 

extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 485), com a 

consequente expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 583 da 

CNGC.

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.: 387425 Nr: 3563-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU CARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE LIMA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 Vistos, etc.

Da análise dos autos observo que a parte exequente visa o recebimento 

do valor aplicado a título de multa de litigância de má-fé ao executado na 

sentença proferida nos autos. Ainda, verifico que o executado requereu o 

parcelamento do débito (fl. 218), sendo então intimado o exequente para 

manifestar a respeito do referido pedido.

Em seguida o exequente informou que encontra-se impedido de realizar 

renegociação de débito dentro do processo judicial, porém a parte 

executada poderá procurar os canais administrativos como o link 

www.itau.com.br/renegocie para realizar a composição (fl. 221).

Pois bem. Conforme acima mencionado a dívida que o banco exequente 

pretende receber no presente cumprimento de sentença tem origem na 

multa por litigância de má-fé aplicada ao executado, razão pela qual 

certamente o referido débito não poderá ser renegociado através dos 

canais de renegociação de dívida da instituição financeira. Dessa forma, 

venha a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer a este juízo se 

concorda ou não com o parcelamento do débito, conforme postulado à fl. 

218, valendo o seu silêncio como concordância tácita.

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação.

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 Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 17163 Nr: 445-35.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDENETE MONTEIRO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001

 Vistos etc.

Aportou aos autos petição de fl. 374 no qual a parte executada requereu a 

baixa da restrição judicial do bem indicado a penhora à fl. 273. No entanto, 

considerando que não havia qualquer determinação judicial nestes autos 

para que fosse realizado restrição no aludido veículo foi determinada a 

expedição de oficio ao DETRAN para que prestasse informações sobre 

eventual restrição judicial anotadas no prontuário do veículo descrito à fl. 

374.

À fl. 379 o DETRAN informou que a restrição averbada no prontuário do 

veículo foi determinada pelo Juízo Federal da 4ª Vara – Seção Judiciária 

do Mato Grosso em razão do processo nº 2000.36.00.010750-3 da 4ª 

Vara da Seção.

Dessa forma, considerando que a referida restrição não foi realizada por 

este Juízo indefiro o pedido retro e determino que os autos sejam 

novamente remetidos ao arquivo.

Cumpra-se. Intime-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

 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.: 82260 Nr: 4639-05.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No impulso, venha a parte exequente manifestar acerca do 

prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que 

nessa oportunidade a parte exequente deverá aportar aos autos planilha 

atualizada do débito.Oportunamente venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Intimem-se. Cumpra-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.: 304190 Nr: 25176-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO SANTOS CAMPOS, LUIZENIL 

VIRGULINA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:7712/OB

 Vistos etc.,

Da análise dos autos verifico que o exequente não comprovou nos autos 

a cotação do bem penhorado no mercado, pois apenas limitou-se a afirmar 

que o veículo possui valor aproximado entre R$ 2.500,00 à R$ 3.500,00 

(fls. 155/156). Assim, antes de apreciar o pedido de adjudicação 

formulado pelo exequente, determino que seja expedido mandado visando 

a avaliação do bem penhorado à fl.150, devendo o referido mandado ser 

cumprido no endereço indicado à fl. 156.

Ainda, ressalto que na mesma oportunidade o digno Sr. Oficial de Justiça 

deverá intimar a parte executada a respeito da avaliação que será 

realizada.

Cumprida a determinação supra intime-se o exequente e oportunamente 

venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434080 Nr: 3495-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CR ORION LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOSÉ BARROS LIMA - ME, ROSE 

JOSE DE LIMA, LIEZE AUXILIADORA DE BARROS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURA CECILIA GREGORIO 
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DORILEO - OAB:12184

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do pedido de desistência retro, 

valendo seu silêncio como concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 50382 Nr: 5231-54.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED CANUTO BRANDINI, AMELIA ROSA M. BRANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:5400-E

 Vistos etc.

 Intime-se pessoalmente a parte exequente, para proceder com o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe 

extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 485), com a 

consequente expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 583 da 

CNGC.

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.: 53922 Nr: 232-24.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S 3 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LEOPOLDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 104244 Nr: 356-65.2007.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASSIO BERNADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trescinco Veículos Pesados Ltda. ingressou com a presente ação de 

execução de título extrajudicial em face de Tassio Bernade, ambos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando o recebimento da quantia 

descrita na inicial.

A parte exequente foi devidamente intimada via DJE para dar 

prosseguimento ao feito, porém nada manifestou (fl. 84). Em seguida, a 

parte exequente foi intimada pessoalmente (fl. 88) para promover o 

andamento útil do feito, sob pena de extinção, porém se manteve inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora. Outrossim, deixo de condená-la ao pagamento 

de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. 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.: 259661 Nr: 17859-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634

 Nestas condições, defiro o pedido formulado pelo executado e 

desconstituo a penhora realizada no imóvel matriculado sob o nº 11.656 

do 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande-MT, bem como 

determino que seja expedido oficio ao referido cartório visando o 

cancelamento da averbação da penhora averbada na matrícula do imóvel. 

Por fim, no impulso venha o exequente manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde do feito, ressaltando que na referida 

oportunidade deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.Cumpra-se. Intime-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.: 344756 Nr: 11722-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OABES12529

 Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado inerente a remessa dos autos ao Contador 

Judicial para atualização da dívida (fl. 181), tendo em vista que tal 

solicitação é tarefa exclusiva da parte, não incumbindo ao Juízo fazê-la.

Ainda, indefiro a expedição de ofício ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Banco/AC visando informar o valor de R$ 10.812,95 como sendo o 

valor do saldo devedor, tendo em vista que já restou consignado na 

decisão de fl. 171 que o valor do débito limita-se ao importe de R$ 

7.507,50, o qual deverá ser atualizado nos termos lá indicados pelo 

próprio autor às fls. 181 em razão da sentença proferida na ação civil 

pública.

Preclusa esta, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se. Intime-se.

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.: 374065 Nr: 22346-68.2014.811.0002

 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: ROSELI SILVANA NAKAYAMA - ME, ROSELI SILVANA 

NAKAYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE JOSÉ DA SILVA , LUZIMAR JOSÉ DA 
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SILVA, KAZUTO HATAKAYAMA, LECIR APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elidiane José da Silva - 

OAB:12.745, JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA - OAB:16.628

 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.: 405508 Nr: 14224-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA 

- OAB:17625

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de penhora do imóvel de propriedade da parte executada 

descritos à fls. 71/73. Assim, determino que se proceda a penhora do 

imóvel matriculado sob o nº 69.956 do 1º Serviço Notarial de Registro de 

Imóveis de Várzea Grande, por termo nos autos (art. 838, CPC), devendo, 

por conseguinte, o executado ser intimado da respectiva penhora na 

pessoa do seu advogado, e por este ato constituído depositário, ao passo 

que, se casado o executado, sua mulher deverá, também, ser intimada 

(art. 841, § 2º, c/c art. 842, ambos do CPC) pessoalmente e por mandado.

Ainda, determino que o exequente proceda ao cumprimento do art. 844, do 

Código de Processo Civil, devendo comprovar nos autos a averbação da 

penhora no ofício imobiliário.

Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se mandado de avaliação 

do imóvel em tela.

Com a juntada do mandado de avaliação, intimem-se as partes a seu 

respeito para manifestarem no prazo comum de 15 dias.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-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.: 486057 Nr: 5670-40.2017.811.0002

 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: LEDA MARIA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIAME - DESIGNER 

VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 40492 Nr: 8175-63.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR ANTONIO BARBACOVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A/MT, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:1938/MT, GERALDO ROSA DA SILVA - OAB:2431/MT

 Vistos etc.

Em análise aos autos, a parte exequente à fl. 211 requereu a suspensão 

do feito pelo prazo de 10 (dez) dias, a fim de localizar eventuais bens de 

propriedade do executado passíveis de penhora. No entanto, no presente 

caso, já se operou o transcurso do prazo requerido, considerando a data 

de propositura do pedido.

 Assim, em detrimento do término do prazo solicitado determino venha à 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito.

Ainda, ressalto que em igual prazo deverá a parte exequente aportar aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo.

Intime-se. Cumpra-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.: 58996 Nr: 4742-80.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )No impulso, venha a parte exequente manifestar acerca do 

prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que 

nessa oportunidade a parte exequente deverá aportar aos autos planilha 

atualizada do débito.Oportunamente venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Intimem-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.: 115786 Nr: 15212-97.2008.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR ANTONIO BARBACOVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.Custa pelo exequente. Sem condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidadePor fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, 

autorizo a expedição de certidão de crédito em favor do credor.Transitada 

em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Às providências 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 29 de janeiro de 

2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 205696 Nr: 1633-82.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA- 

DISCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO DOS SANTOS SILVA ( Mercearia 

Santos)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6624, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT, 
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TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - OAB:17277, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão intimo a parte autora para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco)dias, requerendo o que entender de direito, visando o 

deslinde do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288880 Nr: 8352-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON MACÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No impulso, venha a parte exequente manifestar acerca do 

prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que 

nessa oportunidade a parte exequente deverá aportar aos autos planilha 

atualizada do débito.Oportunamente venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Intimem-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.: 299019 Nr: 19603-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEEMBOLLE DIGEORGENNES LOUREIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 194, razão pela qual determino a expedição de 

certidão de teor da decisão, nos termos do art. 517, do CPC, devendo ela 

ser entregue ao exequente a qual se incumbirá de realizar o protesto do 

débito exequendo conforme lhe prouver. Ainda, ressalto que na referida 

certidão deverá constar as informações descritas à fl. 191.

No impulso, venha o exequente manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito.

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.: 310795 Nr: 6852-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO LESSA & CARDOSO, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Vistos etc.

Diante do teor do ofício de fl. 295, determino que a Secretaria expeça novo 

ofício visando o cumprimento da decisão de fl. 292, devendo ainda se 

atentar para os dados solicitados pelo CDL- Cuiabá, os quais 

encontram-se nos próprios autos às fls. 21.

Outrossim, sem prejuízo da determinação supra, 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.: 436299 Nr: 4797-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO ARAUJO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDA DA SILVA BARBOSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MIGUEL BICHARA - 

OAB:17634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 5801 Nr: 116-04.1992.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMANORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando a 

ausência de manifestação quanto a intimação retro, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, com vistas ao prosseguimento da 

ação, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 314926 Nr: 11223-10.2013.811.0002

 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: ANA ZILDA BARBOSA DA SILVA, WCDS, GRACIANA 

MIRIAN DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO (ASSOC. 

DE PROT. À MATER. E À INFÂNCIA DE CUIABÁ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

UNIC - OAB:OAB/MT 3213

 Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

redesignada nos autos, que terá seu início em 12/03/2018, a partir das 

09h00, no Centro Médico CPA, localizado na Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (Fundos do terminal rodoviário). OBS: O exame foi reagendado 

considerando a informação do perito de fl. 313.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009333-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURAT DOGAN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO DE CAMPOS CURADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1009333-77.2017.8.11.0002 Valor causa: R$ 

120.000,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: MURAT DOGAN 

RÉU: BENEDITO BENTO DE CAMPOS CURADO FINALIDADE: CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA BENEDITO BENTO DE CAMPOS CURADO, EM RAZÃO 

DE SE ENCONTRAR EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, ADVERTINDO-O 

QUE EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL, 

CONFORME ART. 257, IV, CPC - O PRAZO PARA CONTESTAR O PEDIDO É 

DE 15 (QUINZE) DIAS, ART. 335, III CPC. RESUMO DA INICIAL: MURAT 

DOGAN MOVE AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA DE BEM IMÓVEL 

EM DESFAVOR DE BENEDITO BENTO DE CAMPOS CURADO. O IMÓVEL 

USUCAPIENDO ESTÁ LOCALIZADO À RUA REDENTOR (ANTIGA 

ESTRADA DA GUARITA), N° 03, BAIRRO JARDIM GLORIA, VÁRZEA 

GRANDE/MT. HOJE ENCONTRA-SE AVALIADO PELO MERCADO DE 

TRABALHO IMOBILIÁRIO POR APROXIMADAMENTE R$ 120.000,00 

(CENTO E VINTE MIL REAIS) DESPACHO/DECISÃO: Vistos. Presentes os 

pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se.Inicialmente, 

consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta.Verificando-se, em princípio, que o requerido 

Benedito Bento de Campos Curado se encontra em lugar incerto e não 

sabido, determino seja citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, 

devendo constar no edital a advertência do art. 257, IV, do Código de 

Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze (15) dias para 

contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III).Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já, 

nomeio como Curador Especial o Núcleo de Prática Jurídica do Centro 

Universitário de Várzea Grande - UNIVAG, que deverá ser regularmente 

intimada para patrocinar a defesa da requerida.Citem-se pessoalmente os 

confinantes nominados na inicial, bem como citem-se, por edital, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que também 

apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias.Oficiem-se à União, ao 

Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual interesse 

no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 

desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 

11152014), bem como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 11152182) e 

da planta e memorial descritivo do bem (Ids. 11152204, 11152209, 

11152223). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com 

cópia da matrícula do imóvel (Id. 11152182), determinando as anotações 

devidas quanto à ação de usucapião proposta.Expeça-se e publique-se 

edital para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no 

artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, 

à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 

justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. ADVERTÊNCIA: 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, Lydian Gabriela Vitorio Moura 

, digitei. Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: 

(65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: - 

TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005851-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLISON ISAC SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003165-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS 

LTDA - ME (RÉU)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativo do 

oficial de justiça Id. 10364628.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391712 Nr: 6382-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO CARLOS F. LIMA JUNIOR, JANIO 

CARLOS FERREIRA LIMA, LILIANE FLORES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a INTIMAÇÃO da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, 

OAB/MT 16.691/A para juntar 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 429181 Nr: 300-17.2016.811.0002

 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: VINÍCIUS PHILLIPH DUARTE E LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438629 Nr: 6043-08.2016.811.0002

 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: CELSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR - OAB:, 

FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, MARCIO HENRIQUE - 

OAB:
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 INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 345509 Nr: 12260-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLRBS, LRN, PR, LRN, BVRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEWRI REBESCHINI LIMA - 

OAB:15.911-OAB-MT, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634, 

Saulo Amorim de Arruda - OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a INTIMAÇÃO da parte autora, através do advogado SAULO 

AMORIM DE ARRUDA, OAB/MT 15634 para retirar a Certidão de 

Nascimento original retificada de B. V. R. da S. que se encontra na 

contracapa dos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339363 Nr: 7437-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE GIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar a Impugnação à 

Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313954 Nr: 10182-08.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA GEDI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E 

OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS, ARY LEITE DE CAMPOS (ESPÓLIO), 

NILDA GODOY DE CAMPOS, ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA 

CAMPOS, CRISTIAN ANTONIO JOSE DE CAMPOS, MARCELO AUGUSTO 

DE CAMPOS, FIRMINO JOSE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Alves Cunha - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - OAB:OAB-MT 4801-B

 Certifico que a Contestação de fls. 209/226 é tempestiva. INTIMO a parte 

autora para apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 374527 Nr: 22701-78.2014.811.0002

 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: RAYRA STEFANI SILVA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca das petições de 

fls. 82/86 e fl. 89, no prazo de 5 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009333-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURAT DOGAN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO DE CAMPOS CURADO (RÉU)

Outros Interessados:

OFÉLIA DOS REIS CORASSA (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONISIA NETTO BARROSO (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ FRANCISCO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ ROSA COELHO (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO - AUSENTES E EVENTUAIS 

INTERESSADOS PRAZO 30 DIAS Dados do Processo: Processo: 

1009333-77.2017.8.11.0002 Valor causa: R$ 120.000,00 Tipo: Cível 

Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: MURAT DOGAN RÉU: BENEDITO 

BENTO DE CAMPOS CURADO FINALIDADE: CITAÇÃO DOS AUSENTES, 

EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS PARA QUE 

APRESENTEM DEFESA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CASO QUEIRA. 

RESUMO DA INICIAL: MURAT DOGAN MOVE AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINARIA DE BEM IMÓVEL EM DESFAVOR DE BENEDITO BENTO 

DE CAMPOS CURADO. O IMÓVEL USUCAPIENDO ESTÁ LOCALIZADO À 

RUA REDENTOR (ANTIGA ESTRADA DA GUARITA), N° 03, BAIRRO 

JARDIM GLORIA, VÁRZEA GRANDE/MT. HOJE ENCONTRA-SE AVALIADO 

PELO MERCADO DE TRABALHO IMOBILIÁRIO POR APROXIMADAMENTE 

R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) DESPACHO/DECISÃO: Vistos. 

Presentes os pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Anote-se.Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação 

ficta.Verificando-se, em princípio, que o requerido Benedito Bento de 

Campos Curado se encontra em lugar incerto e não sabido, determino seja 

citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar no 

edital a advertência do art. 257, IV, do Código de Processo Civil/2015, bem 

assim o prazo de quinze (15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – 

art. 335, III).Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer 

manifestação da parte requerida, desde já, nomeio como Curador Especial 

o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário de Várzea Grande - 

UNIVAG, que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa 

da requerida.Citem-se pessoalmente os confinantes nominados na inicial, 

bem como citem-se, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos, para que também apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias.Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os 

ofícios com cópias da petição inicial (Id. 11152014), bem como com cópia 

da matrícula do imóvel (Id. 11152182) e da planta e memorial descritivo do 

bem (Ids. 11152204, 11152209, 11152223). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço 

Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da matrícula do imóvel (Id. 11152182), 

determinando as anotações devidas quanto à ação de usucapião 

proposta.Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de eventuais 

interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo 

de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. ADVERTÊNCIA: 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, Lydian Gabriela Vitorio Moura , digitei. Bartyra Rossana 

Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 
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AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: - TELEFONE: (65) 36888440

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003761-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAIME OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ELAINE SENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003009-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA DA GLORIA GOMES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida uma testemunha. É o relatório. Fundamento e Decido. O pedido 

se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, que garante ao trabalhador 

rural, conforme o disposto no artigo 201 da Constituição Federal, 

aposentadoria por idade em valor equivalente a um salário mínimo, 

tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 11 da mesma 

lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) para a mulher, 

reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para aqueles que exerçam suas atividades em regime 

de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. O referido artigo 143 estabelece como requisito para 

o benefício a comprovação do exercício da atividade como trabalhador 

rural em período anterior ao requerimento do benefício, em número de 

meses idêntico à carência necessária, em consonância com as 

disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de Benefícios, ainda que a 

prestação tenha sido descontínua, independentemente de contribuição, 

pelo que inaplicável à espécie a norma do artigo 96 da lei que rege a 

matéria. Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto. 

A parte autora, nascida em 02/03/1957, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 2012. Resta aferir se cumpriu o 

requisito relativo ao efetivo exercício de atividade rural, pelo tempo 

correspondente à carência exigida (180 meses para quem completou o 

requisito etário a partir de 2012), até o período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário. Para a 

comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em juízo, o 

seguinte documento: certidão de inteiro teor de nascimento. Deferida a 

produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte Autora e 

inquirida uma testemunha. A parte autora declarou que tem 60 anos, mora 

perto do “parizinho”, depois do trevo do lagarto; tem uma chácara onde 

planta e cria galinha, porco; faz 15 anos que reside na chácara; planta 

milho, abóbora, mandioca; que vive da roça, coloca no carrinho e sai 

vendendo. A testemunha, Licino Francisco, tem 50 anos; veio pequeno 

para o Mato Grosso; conhece a autora da chácara perto do “parizinho”, 

planta abóbora, mandioca; que até hoje ela reside na chácara; que as 

terras da autora é “grandinha”; que a autora sempre foi uma trabalhadora 

rural, que ninguém ajuda a autora. A testemunha, Purcina Pereira, declara 

ter 47 anos e mora no Jd Paula III, conhece a autora faz uns 15 anos em 

uma chácara que a autora tem nos fundos do “parizinho”; que a autora 

sempre planta e cria animais; já viu a roça da autora, faz amis ou menos 

01 ano que não vai lá na chácara da autora; que sempre tinha abóbora, 

mandioca, cana; cria porco e galinha; que a autora sempre trabalhou na 

roça, somente serviço braçal. Analisando o conjunto probatório, 

verifica-se que a parte autora não apresentou início de prova material da 

atividade agrícola, com exceção da certidão de inteiro teor de nascimento. 

Não há documentos anteriores ou posteriores sobre a atividade alegada. 

Além da ausência de início de prova material, a prova oral produzida não 

corrobora à sua pretensão. Destarte, não comprovado o exercício da 

atividade rural alegada, pelo prazo de 180 meses, até período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do 

requisito etário, não cabe a concessão do benefício pretendido, tornando 

imperiosa a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003009-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA DA GLORIA GOMES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Apresentada réplica à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida uma testemunha. É o relatório. Fundamento e Decido. O pedido 

se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, que garante ao trabalhador 

rural, conforme o disposto no artigo 201 da Constituição Federal, 

aposentadoria por idade em valor equivalente a um salário mínimo, 

tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 11 da mesma 

lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) para a mulher, 

reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para aqueles que exerçam suas atividades em regime 

de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. O referido artigo 143 estabelece como requisito para 

o benefício a comprovação do exercício da atividade como trabalhador 

rural em período anterior ao requerimento do benefício, em número de 

meses idêntico à carência necessária, em consonância com as 

disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de Benefícios, ainda que a 

prestação tenha sido descontínua, independentemente de contribuição, 

pelo que inaplicável à espécie a norma do artigo 96 da lei que rege a 

matéria. Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto. 

A parte autora, nascida em 02/03/1957, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 2012. Resta aferir se cumpriu o 

requisito relativo ao efetivo exercício de atividade rural, pelo tempo 

correspondente à carência exigida (180 meses para quem completou o 

requisito etário a partir de 2012), até o período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário. Para a 

comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em juízo, o 

seguinte documento: certidão de inteiro teor de nascimento. Deferida a 

produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte Autora e 

inquirida uma testemunha. A parte autora declarou que tem 60 anos, mora 
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perto do “parizinho”, depois do trevo do lagarto; tem uma chácara onde 

planta e cria galinha, porco; faz 15 anos que reside na chácara; planta 

milho, abóbora, mandioca; que vive da roça, coloca no carrinho e sai 

vendendo. A testemunha, Licino Francisco, tem 50 anos; veio pequeno 

para o Mato Grosso; conhece a autora da chácara perto do “parizinho”, 

planta abóbora, mandioca; que até hoje ela reside na chácara; que as 

terras da autora é “grandinha”; que a autora sempre foi uma trabalhadora 

rural, que ninguém ajuda a autora. A testemunha, Purcina Pereira, declara 

ter 47 anos e mora no Jd Paula III, conhece a autora faz uns 15 anos em 

uma chácara que a autora tem nos fundos do “parizinho”; que a autora 

sempre planta e cria animais; já viu a roça da autora, faz amis ou menos 

01 ano que não vai lá na chácara da autora; que sempre tinha abóbora, 

mandioca, cana; cria porco e galinha; que a autora sempre trabalhou na 

roça, somente serviço braçal. Analisando o conjunto probatório, 

verifica-se que a parte autora não apresentou início de prova material da 

atividade agrícola, com exceção da certidão de inteiro teor de nascimento. 

Não há documentos anteriores ou posteriores sobre a atividade alegada. 

Além da ausência de início de prova material, a prova oral produzida não 

corrobora à sua pretensão. Destarte, não comprovado o exercício da 

atividade rural alegada, pelo prazo de 180 meses, até período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do 

requisito etário, não cabe a concessão do benefício pretendido, tornando 

imperiosa a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003396-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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. 

Decorreu o prazo sem impugnação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas. É o relatório. Fundamento e Decido. O 

pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, que garante ao 

trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da Constituição 

Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um salário mínimo, 

tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 11 da mesma 

lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) para a mulher, 

reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para aqueles que exerçam suas atividades em regime 

de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. O referido artigo 143 estabelece como requisito para 

o benefício a comprovação do exercício da atividade como trabalhador 

rural em período anterior ao requerimento do benefício, em número de 

meses idêntico à carência necessária, em consonância com as 

disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de Benefícios, ainda que a 

prestação tenha sido descontínua, independentemente de contribuição, 

pelo que inaplicável à espécie a norma do artigo 96 da lei que rege a 

matéria. Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto. 

A parte autora, nascida em 16/02/1940, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 1995. Resta aferir se cumpriu o 

requisito relativo ao efetivo exercício de atividade rural, pelo tempo 

correspondente à carência exigida (78 meses para quem completou o 

requisito etário a partir de 1995), até o período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário. Para a 

comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em juízo, o 

seguinte documento: CTPS do seu esposo, constando que o mesmo 

laborou como vaqueiro e braçal nos anos de 1982/83 e 1989. Assim, há 

um grande vácuo documental dentro do período de carência. Consta do 

documento acostado pelo requerido que a autora foi filiada junto ao 

requerido por 7 anos 9 meses e 18 dias como empregada/comerciária. 

Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora e ouvidas as testemunhas. A parte autora em seu depoimento 

declarou que tem 76 anos, mora há 15 anos em Santo Antônio do 

Leverger; que recebe um salário mínimo pensão do esposo falecido; que 

antes de falecer ele trabalhava em plantação; quando o esposo faleceu 

trabalhava no Hangar Aviões Ver Recup e Rev. Afirmou a testemunha 

Norberto Lourenço declara que reside em Santo Antônio há uns 40 anos, 

é vizinho da autora; conheceu o esposo da autora, que ele trabalhava na 

lavoura; que não sabia que o falecido esposo teve vínculos urbanos; que 

sabe que faz 23 anos que ele faleceu. A testemunha Eluiz Gerônimo 

declarou que tem 65 anos, mora em Santo Antônio, conhece a autora que 

ela trabalhava com lavoura; conheceu o esposo da autora; que os dois 

trabalhavam juntos na lavoura; não sabe que o falecido possuía vínculos 

urbanos; que ele trabalhava de guarda e de dia na roça plantando lavoura. 

Analisando o conjunto probatório, tenho que não há início de prova 

material apta a ensejar o reconhecimento de efetivo labor rural no período 

alegado. Verifico do único documento acostado, a CTPS do seu falecido 

esposo, constando que o mesmo laborou como vaqueiro e braçal nos 

anos de 1982/83 e 1989. Contudo, conforme CNIS do esposo da autora, 

verifica-se que ele possui vários vínculos urbanos. Assim, não há prova 

material, existindo um grande vácuo documental dentro do período de 

carência. Destarte, não comprovado o exercício da atividade rural 

alegada, pelo prazo de 78 meses, até período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário, não cabe 

a concessão do benefício pretendido, tornando imperiosa a improcedência 

do pedido. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados 

na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, 

inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, independentemente de ulterior despacho. 

P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003396-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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. 

Decorreu o prazo sem impugnação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas. É o relatório. Fundamento e Decido. O 

pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, que garante ao 

trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da Constituição 

Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um salário mínimo, 

tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 11 da mesma 

lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) para a mulher, 

reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para aqueles que exerçam suas atividades em regime 

de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. O referido artigo 143 estabelece como requisito para 

o benefício a comprovação do exercício da atividade como trabalhador 

rural em período anterior ao requerimento do benefício, em número de 

meses idêntico à carência necessária, em consonância com as 

disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de Benefícios, ainda que a 

prestação tenha sido descontínua, independentemente de contribuição, 

pelo que inaplicável à espécie a norma do artigo 96 da lei que rege a 

matéria. Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto. 

A parte autora, nascida em 16/02/1940, implementou o requisito etário da 
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aposentadoria por idade rural no ano de 1995. Resta aferir se cumpriu o 

requisito relativo ao efetivo exercício de atividade rural, pelo tempo 

correspondente à carência exigida (78 meses para quem completou o 

requisito etário a partir de 1995), até o período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário. Para a 

comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em juízo, o 

seguinte documento: CTPS do seu esposo, constando que o mesmo 

laborou como vaqueiro e braçal nos anos de 1982/83 e 1989. Assim, há 

um grande vácuo documental dentro do período de carência. Consta do 

documento acostado pelo requerido que a autora foi filiada junto ao 

requerido por 7 anos 9 meses e 18 dias como empregada/comerciária. 

Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora e ouvidas as testemunhas. A parte autora em seu depoimento 

declarou que tem 76 anos, mora há 15 anos em Santo Antônio do 

Leverger; que recebe um salário mínimo pensão do esposo falecido; que 

antes de falecer ele trabalhava em plantação; quando o esposo faleceu 

trabalhava no Hangar Aviões Ver Recup e Rev. Afirmou a testemunha 

Norberto Lourenço declara que reside em Santo Antônio há uns 40 anos, 

é vizinho da autora; conheceu o esposo da autora, que ele trabalhava na 

lavoura; que não sabia que o falecido esposo teve vínculos urbanos; que 

sabe que faz 23 anos que ele faleceu. A testemunha Eluiz Gerônimo 

declarou que tem 65 anos, mora em Santo Antônio, conhece a autora que 

ela trabalhava com lavoura; conheceu o esposo da autora; que os dois 

trabalhavam juntos na lavoura; não sabe que o falecido possuía vínculos 

urbanos; que ele trabalhava de guarda e de dia na roça plantando lavoura. 

Analisando o conjunto probatório, tenho que não há início de prova 

material apta a ensejar o reconhecimento de efetivo labor rural no período 

alegado. Verifico do único documento acostado, a CTPS do seu falecido 

esposo, constando que o mesmo laborou como vaqueiro e braçal nos 

anos de 1982/83 e 1989. Contudo, conforme CNIS do esposo da autora, 

verifica-se que ele possui vários vínculos urbanos. Assim, não há prova 

material, existindo um grande vácuo documental dentro do período de 

carência. Destarte, não comprovado o exercício da atividade rural 

alegada, pelo prazo de 78 meses, até período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário, não cabe 

a concessão do benefício pretendido, tornando imperiosa a improcedência 

do pedido. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados 

na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, 

inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, independentemente de ulterior despacho. 

P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001151-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERTHON CARLOS PULQUERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de Pensão por Morte 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. É o relatório. 

Decido. Pleiteia a parte Requerente a concessão do benefício de pensão 

por morte de trabalhador rural ante o falecimento de seu genitor. O 

benefício de pensão por morte pressupõe: a) o evento morte; b) a 

comprovação da qualidade de dependente; c) a qualidade de segurado do 

pretenso instituidor, ao tempo do óbito (art. 74 da Lei 8.213/91). O evento 

morte está comprovado pela certidão de óbito e bem assim a qualidade de 

dependente da parte Requerente em relação à “de cujus”, mas não está 

demonstrado nos autos que ela mantinha qualidade de segurado especial 

quando veio a óbito. Conforme a certidão de óbito, o falecido possuía a 

profissão de garçom, deixando 03 filhos menores. Nos termos do art. 26, 

da Lei 8.213/91, a pensão por morte não depende de carência. Contudo, é 

necessário que se prove a qualidade de segurado do “de cujus” quando 

foi a óbito. Foram apresentados os seguintes documentos: Carteira do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Livramento-MT, comprovante de 

residência com endereço na zona rural, recibos de pagamento do 

sindicato rural; documentos de Maria Benedita Pereira Leite (mãe do 

falecido); Declaração da Escola Municipal Prof Eliete Pedrosa da Costa de 

que o Autor encontra-se matriculado; e Certidão de Óbito. Apesar da 

existência de início de prova material do trabalho rural, a prova 

testemunhal não foi capaz de corroborar a qualidade de segurado 

especial rural do instituidor. Destaco que os depoimentos da autora e das 

testemunhas foram frágeis, não servindo para corroborar o início de prova 

material anexada aos autos, o qual transcrevo, que considero importante 

para o deslinde da ação: Em depoimento pessoal a representante do autor 

alega que era amasiada com o falecido, que o falecido foi assassinado em 

Várzea Grande e estava em estado de composição quando encontraram; 

que a autora trabalha na prefeitura como professora, na época do 

falecimento era do lar; após o falecimento procurou emprego e começou a 

lecionar na comunidade; que o falecido trabalhava na roça, na propriedade 

da mãe dele; plantava roça e sustentava a família com a roça; A 

testemunha, Judite Curvo declara ter 26 anos, conheceu o falecido José 

Carlos, que ele era lavrador, trabalhava braçal na roça da mãe dele; 

plantava mandioca, banana; nunca foi na roça dele; que ele nunca 

trabalhou fora da roça; que não foi esclarecido como ele faleceu; a 

testemunha passava em frente a chácara onde o autor reside; a 

comunidade de Pedro fica na zona urbana. A testemunha, Maria do Carmo 

Curvo declara ter 46 anos de idade; conhece a autora que ela trabalha 

como professora, conheceu o falecido José Carlos que ele trabalhava na 

lavoura, plantava nas terras da mãe dele; que o falecido não trabalhou 

como garçom, saiu para trabalhar e foi encontrado o corpo dele; morava 

Jose Carlos, a mãe dele, a Dalva e os filhos. A testemunha Davino 

Américo, declara ter 44 anos, conheceu o falecido José Carlos; ele 

trabalhava na roça, era casado e tinha 02 filhos; que o José Carlos nunca 

morou em Várzea Grande; 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). Assinalo, ainda, que verificando da documentação acostada 

aos autos pelo Requerido, constato que a autora possui vários vínculos 

urbanos conforme CNIS anexados e corroborado pela mesma em seu 

depoimento. Asseverou que é professora do Município de Nossa Senhora 

do Livramento desde 2007. Desse modo, não ficou comprovada qualidade 

de trabalhadora rural de de Dalva Alice Pulquerio, nem mesmo do falecido 

José Carlos da Silva, necessária para a concessão do benefício pleiteado. 

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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001151-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LUANDERTHON CARLOS PULQUERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de Pensão por Morte 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. É o relatório. 

Decido. Pleiteia a parte Requerente a concessão do benefício de pensão 

por morte de trabalhador rural ante o falecimento de seu genitor. O 

benefício de pensão por morte pressupõe: a) o evento morte; b) a 

comprovação da qualidade de dependente; c) a qualidade de segurado do 

pretenso instituidor, ao tempo do óbito (art. 74 da Lei 8.213/91). O evento 

morte está comprovado pela certidão de óbito e bem assim a qualidade de 

dependente da parte Requerente em relação à “de cujus”, mas não está 

demonstrado nos autos que ela mantinha qualidade de segurado especial 

quando veio a óbito. Conforme a certidão de óbito, o falecido possuía a 

profissão de garçom, deixando 03 filhos menores. Nos termos do art. 26, 

da Lei 8.213/91, a pensão por morte não depende de carência. Contudo, é 

necessário que se prove a qualidade de segurado do “de cujus” quando 

foi a óbito. Foram apresentados os seguintes documentos: Carteira do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Livramento-MT, comprovante de 

residência com endereço na zona rural, recibos de pagamento do 

sindicato rural; documentos de Maria Benedita Pereira Leite (mãe do 

falecido); Declaração da Escola Municipal Prof Eliete Pedrosa da Costa de 

que o Autor encontra-se matriculado; e Certidão de Óbito. Apesar da 

existência de início de prova material do trabalho rural, a prova 

testemunhal não foi capaz de corroborar a qualidade de segurado 

especial rural do instituidor. Destaco que os depoimentos da autora e das 

testemunhas foram frágeis, não servindo para corroborar o início de prova 

material anexada aos autos, o qual transcrevo, que considero importante 

para o deslinde da ação: Em depoimento pessoal a representante do autor 

alega que era amasiada com o falecido, que o falecido foi assassinado em 

Várzea Grande e estava em estado de composição quando encontraram; 

que a autora trabalha na prefeitura como professora, na época do 

falecimento era do lar; após o falecimento procurou emprego e começou a 

lecionar na comunidade; que o falecido trabalhava na roça, na propriedade 

da mãe dele; plantava roça e sustentava a família com a roça; A 

testemunha, Judite Curvo declara ter 26 anos, conheceu o falecido José 

Carlos, que ele era lavrador, trabalhava braçal na roça da mãe dele; 

plantava mandioca, banana; nunca foi na roça dele; que ele nunca 

trabalhou fora da roça; que não foi esclarecido como ele faleceu; a 

testemunha passava em frente a chácara onde o autor reside; a 

comunidade de Pedro fica na zona urbana. A testemunha, Maria do Carmo 

Curvo declara ter 46 anos de idade; conhece a autora que ela trabalha 

como professora, conheceu o falecido José Carlos que ele trabalhava na 

lavoura, plantava nas terras da mãe dele; que o falecido não trabalhou 

como garçom, saiu para trabalhar e foi encontrado o corpo dele; morava 

Jose Carlos, a mãe dele, a Dalva e os filhos. A testemunha Davino 

Américo, declara ter 44 anos, conheceu o falecido José Carlos; ele 

trabalhava na roça, era casado e tinha 02 filhos; que o José Carlos nunca 

morou em Várzea Grande; 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). Assinalo, ainda, que verificando da documentação acostada 

aos autos pelo Requerido, constato que a autora possui vários vínculos 

urbanos conforme CNIS anexados e corroborado pela mesma em seu 

depoimento. Asseverou que é professora do Município de Nossa Senhora 

do Livramento desde 2007. Desse modo, não ficou comprovada qualidade 

de trabalhadora rural de de Dalva Alice Pulquerio, nem mesmo do falecido 

José Carlos da Silva, necessária para a concessão do benefício pleiteado. 

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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003637-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SANTANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural entre as partes 

acima identificadas, onde a parte Autora narra que sempre trabalhou nas 

lides rurais, sendo segurada especial da previdência, e que atingiu a idade 

necessária para que lhe seja concedida aposentadoria rural por idade. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. A autora deixou de apresentar 

impugnação. Em audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal 

da parte Autora, bem como a oitiva de testemunha(s). Encerrada a 

instrução processual. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para 

obtenção da aposentadoria por idade o trabalhador rural referido no artigo 

11, VII, da Lei nº 8.213/91 precisa comprovar, além da idade mínima de 60 

anos (homem) e 55 (mulher), o efetivo exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício pretendido, nos termos do artigo 39, I, da Lei nº 

8.213/91, sendo que a comprovação poderá ser realizada por prova 

material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova 

documental. O requisito etário restou devidamente preenchido, eis que dos 

documentos da parte Autora verifica-se que contava com mais da idade 

mínima, quando do requerimento administrativo. Para comprovar a 

qualidade de segurada especial, a parte Autora juntou aos autos início de 

prova material, sendo que, inclusive a(s) testemunha(s) ouvida(s), 

corrobora(m) o alegado na inicial, comprovando que a parte Autora 

sempre laborou na área rural, retirando dali o seu sustento e de sua 

família, não tendo outra fonte de renda, coadunando assim, com as demais 

provas contidas nos autos. O termo inicial do benefício deve ser fixado a 

partir da data do requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, 

inciso I, alínea “b” da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal. 

Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data do requerimento 

administrativo, observada a prescrição quinquenal. Ressalto, que deverá 

ser deduzidos os valores já pagos a título do benefício Amparo Social. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 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 aposentadoria por idade rural, 

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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003637-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SANTANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural entre as partes 

acima identificadas, onde a parte Autora narra que sempre trabalhou nas 

lides rurais, sendo segurada especial da previdência, e que atingiu a idade 

necessária para que lhe seja concedida aposentadoria rural por idade. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. A autora deixou de apresentar 

impugnação. Em audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal 

da parte Autora, bem como a oitiva de testemunha(s). Encerrada a 

instrução processual. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para 

obtenção da aposentadoria por idade o trabalhador rural referido no artigo 

11, VII, da Lei nº 8.213/91 precisa comprovar, além da idade mínima de 60 

anos (homem) e 55 (mulher), o efetivo exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício pretendido, nos termos do artigo 39, I, da Lei nº 

8.213/91, sendo que a comprovação poderá ser realizada por prova 

material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova 

documental. O requisito etário restou devidamente preenchido, eis que dos 

documentos da parte Autora verifica-se que contava com mais da idade 

mínima, quando do requerimento administrativo. Para comprovar a 

qualidade de segurada especial, a parte Autora juntou aos autos início de 

prova material, sendo que, inclusive a(s) testemunha(s) ouvida(s), 

corrobora(m) o alegado na inicial, comprovando que a parte Autora 

sempre laborou na área rural, retirando dali o seu sustento e de sua 

família, não tendo outra fonte de renda, coadunando assim, com as demais 

provas contidas nos autos. O termo inicial do benefício deve ser fixado a 

partir da data do requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, 

inciso I, alínea “b” da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal. 

Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data do requerimento 

administrativo, observada a prescrição quinquenal. Ressalto, que deverá 

ser deduzidos os valores já pagos a título do benefício Amparo Social. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 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 aposentadoria por idade rural, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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. 

Decorreu o prazo sem impugnação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas. É o relatório. Fundamento e Decido. O 

pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, que garante ao 

trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da Constituição 

Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um salário mínimo, 

tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 11 da mesma 

lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) para a mulher, 

reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para aqueles que exerçam suas atividades em regime 

de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. O referido artigo 143 estabelece como requisito para 

o benefício a comprovação do exercício da atividade como trabalhador 

rural em período anterior ao requerimento do benefício, em número de 

meses idêntico à carência necessária, em consonância com as 

disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de Benefícios, ainda que a 

prestação tenha sido descontínua, independentemente de contribuição, 

pelo que inaplicável à espécie a norma do artigo 96 da lei que rege a 

matéria. Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto. 

A parte autora, nascida em 22/02/1954, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 2014. Resta aferir se cumpriu o 

requisito relativo ao efetivo exercício de atividade rural, pelo tempo 

correspondente à carência exigida (180 meses para quem completou o 

requisito etário a partir de 2014), até o período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário. Para a 

comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em juízo, o 

seguinte documento: certidão de casamento celebrado em 04 de 

dezembro de 1982 e Carteira de associado do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Martinópole-CE. Assim, há um grande vácuo 

documental dentro do período de carência. Deferida a produção de prova 

foi colhido o depoimento pessoal da parte Autora e ouvidas as 

testemunhas. A parte autora em seu depoimento declarou que tem 63 

anos, reside no Novo Mato Grosso; trabalhava na chácara do Sr. José 

Nunes plantando mandioca, batata doce, maxixe, milho; trabalhou 15 anos 

lá, depois passou a trabalhar para a Sra. Geny, trabalhou 9 anos; não 

soube informar o tamanho da chácara do sr. José Nunes; trabalhava nas 

terras e pagava um percentual para os donos das terras; faz 03 anos que 
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deixou de trabalhar na roça, trabalha na feira vendendo banana; Afirmou a 

testemunha Geny Lima Pereira, declara ter 80 anos e conhece o autor 

desde 2005, trabalhou 09 anos nas terras da testemunha plantando 

hortaliças; que ele ajudava no pagamento da energia; o autor vendia na 

feira; que o autor somente plantava nas terras, não criava animais. A 

testemunha José Nunes da Silva declarou ter 65 anos, faz 25 anos que 

conhece o autor, ele trabalhava com horta, plantava abóbora, maxixe, 

quiabo, trabalhava na chácara da testemunha; que o autor pagava em 

porcentagem em verdura, ele morava na cidade e vendia na rua as 

verduras; trabalhou 15 anos nas terras da testemunha. Analisando o 

conjunto probatório, tenho que não há início de prova material apta a 

ensejar o reconhecimento de efetivo labor rural no período alegado. 

Verifico da certidão de casamento onde consta a profissão do autor como 

lavrador, contudo a data do casamento foi em 04 de dezembro de 1982 e 

Carteira de associado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Martinópole-CE com data de entrada em 13/07/1975, havendo assim, um 

grande vácuo documental dentro do período de carência. Destarte, não 

comprovado o exercício da atividade rural alegada, pelo prazo de 180 

meses, até período imediatamente anterior ao requerimento administrativo 

ou ao implemento do requisito etário, não cabe a concessão do benefício 

pretendido, tornando imperiosa a improcedência do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da 

causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o 

disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 

3º, do art. 1.010 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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. 

Decorreu o prazo sem impugnação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas. É o relatório. Fundamento e Decido. O 

pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, que garante ao 

trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da Constituição 

Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um salário mínimo, 

tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 11 da mesma 

lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) para a mulher, 

reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para aqueles que exerçam suas atividades em regime 

de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. O referido artigo 143 estabelece como requisito para 

o benefício a comprovação do exercício da atividade como trabalhador 

rural em período anterior ao requerimento do benefício, em número de 

meses idêntico à carência necessária, em consonância com as 

disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de Benefícios, ainda que a 

prestação tenha sido descontínua, independentemente de contribuição, 

pelo que inaplicável à espécie a norma do artigo 96 da lei que rege a 

matéria. Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto. 

A parte autora, nascida em 22/02/1954, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 2014. Resta aferir se cumpriu o 

requisito relativo ao efetivo exercício de atividade rural, pelo tempo 

correspondente à carência exigida (180 meses para quem completou o 

requisito etário a partir de 2014), até o período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário. Para a 

comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em juízo, o 

seguinte documento: certidão de casamento celebrado em 04 de 

dezembro de 1982 e Carteira de associado do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Martinópole-CE. Assim, há um grande vácuo 

documental dentro do período de carência. Deferida a produção de prova 

foi colhido o depoimento pessoal da parte Autora e ouvidas as 

testemunhas. A parte autora em seu depoimento declarou que tem 63 

anos, reside no Novo Mato Grosso; trabalhava na chácara do Sr. José 

Nunes plantando mandioca, batata doce, maxixe, milho; trabalhou 15 anos 

lá, depois passou a trabalhar para a Sra. Geny, trabalhou 9 anos; não 

soube informar o tamanho da chácara do sr. José Nunes; trabalhava nas 

terras e pagava um percentual para os donos das terras; faz 03 anos que 

deixou de trabalhar na roça, trabalha na feira vendendo banana; Afirmou a 

testemunha Geny Lima Pereira, declara ter 80 anos e conhece o autor 

desde 2005, trabalhou 09 anos nas terras da testemunha plantando 

hortaliças; que ele ajudava no pagamento da energia; o autor vendia na 

feira; que o autor somente plantava nas terras, não criava animais. A 

testemunha José Nunes da Silva declarou ter 65 anos, faz 25 anos que 

conhece o autor, ele trabalhava com horta, plantava abóbora, maxixe, 

quiabo, trabalhava na chácara da testemunha; que o autor pagava em 

porcentagem em verdura, ele morava na cidade e vendia na rua as 

verduras; trabalhou 15 anos nas terras da testemunha. Analisando o 

conjunto probatório, tenho que não há início de prova material apta a 

ensejar o reconhecimento de efetivo labor rural no período alegado. 

Verifico da certidão de casamento onde consta a profissão do autor como 

lavrador, contudo a data do casamento foi em 04 de dezembro de 1982 e 

Carteira de associado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Martinópole-CE com data de entrada em 13/07/1975, havendo assim, um 

grande vácuo documental dentro do período de carência. Destarte, não 

comprovado o exercício da atividade rural alegada, pelo prazo de 180 

meses, até período imediatamente anterior ao requerimento administrativo 

ou ao implemento do requisito etário, não cabe a concessão do benefício 

pretendido, tornando imperiosa a improcedência do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da 

causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o 

disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 

3º, do art. 1.010 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001946-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONORA DO NASCIMENTO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural entre as partes 

acima identificadas, onde a parte Autora narra que sempre trabalhou nas 

lides rurais, sendo segurada especial da previdência, e que atingiu a idade 

necessária para que lhe seja concedida aposentadoria rural por idade. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. A autora deixou de apresentar 

impugnação. Em audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal 

da parte Autora, bem como a oitiva de testemunha(s). Encerrada a 

instrução processual. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para 

obtenção da aposentadoria por idade o trabalhador rural referido no artigo 

11, VII, da Lei nº 8.213/91 precisa comprovar, além da idade mínima de 60 

anos (homem) e 55 (mulher), o efetivo exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício pretendido, nos termos do artigo 39, I, da Lei nº 

8.213/91, sendo que a comprovação poderá ser realizada por prova 

material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova 

documental. O requisito etário restou devidamente preenchido, eis que dos 

documentos da parte Autora verifica-se que contava com mais da idade 

mínima, quando do requerimento administrativo. Para comprovar a 

qualidade de segurada especial, a parte Autora juntou aos autos início de 

prova material, sendo que, inclusive a(s) testemunha(s) ouvida(s), 

corrobora(m) o alegado na inicial, comprovando que a parte Autora 

sempre laborou na área rural, retirando dali o seu sustento e de sua 

família, não tendo outra fonte de renda, coadunando assim, com as demais 
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provas contidas nos autos. O termo inicial do benefício deve ser fixado a 

partir da data do requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, 

inciso I, alínea “b” da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal. 

Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data do requerimento 

administrativo, observada a prescrição quinquenal. Por consequência, 

resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 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 aposentadoria por idade rural, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001946-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONORA DO NASCIMENTO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural entre as partes 

acima identificadas, onde a parte Autora narra que sempre trabalhou nas 

lides rurais, sendo segurada especial da previdência, e que atingiu a idade 

necessária para que lhe seja concedida aposentadoria rural por idade. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. A autora deixou de apresentar 

impugnação. Em audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal 

da parte Autora, bem como a oitiva de testemunha(s). Encerrada a 

instrução processual. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para 

obtenção da aposentadoria por idade o trabalhador rural referido no artigo 

11, VII, da Lei nº 8.213/91 precisa comprovar, além da idade mínima de 60 

anos (homem) e 55 (mulher), o efetivo exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício pretendido, nos termos do artigo 39, I, da Lei nº 

8.213/91, sendo que a comprovação poderá ser realizada por prova 

material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova 

documental. O requisito etário restou devidamente preenchido, eis que dos 

documentos da parte Autora verifica-se que contava com mais da idade 

mínima, quando do requerimento administrativo. Para comprovar a 

qualidade de segurada especial, a parte Autora juntou aos autos início de 

prova material, sendo que, inclusive a(s) testemunha(s) ouvida(s), 

corrobora(m) o alegado na inicial, comprovando que a parte Autora 

sempre laborou na área rural, retirando dali o seu sustento e de sua 

família, não tendo outra fonte de renda, coadunando assim, com as demais 

provas contidas nos autos. O termo inicial do benefício deve ser fixado a 

partir da data do requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, 

inciso I, alínea “b” da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal. 

Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data do requerimento 

administrativo, observada a prescrição quinquenal. Por consequência, 

resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 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 aposentadoria por idade rural, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003621-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. O. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de Pensão por Morte 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 1767098372, que foi indeferido. É o relatório. Decido. Pleiteia 

a parte Requerente representada por sua genitora a concessão do 

benefício de pensão por morte de trabalhador rural ante o falecimento de 

seu pai Natal Estevão Roz. O benefício de pensão por morte pressupõe: a) 

o evento morte; b) a comprovação da qualidade de dependente; c) a 

qualidade de segurado do pretenso instituidor, ao tempo do óbito (art. 74 

da Lei 8.213/91). O evento morte está comprovado pela certidão de óbito e 

bem assim a qualidade de dependente da parte Requerente em relação à 

“de cujus”, mas não está demonstrado nos autos que ela mantinha 

qualidade de segurado especial quando veio a óbito. Nos termos do art. 

26, da Lei 8.213/91, a pensão por morte não depende de carência. 

Contudo, é necessário que se prove a qualidade de segurado do “de 

cujus” quando foi a óbito. Foram apresentados os seguintes documentos: 

certidão de nascimento da autora, certidão de casamento dos pais do 

falecido, certidão de nascimento do falecido, CTPS do falecido, conta de 

energia, recibo de compra e venda e certidão de óbito. Apesar dos 
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documentos acostados no intuito de comprovar a existência de início de 

prova material do trabalho rural, não foi capaz de corroborar a qualidade 

de segurado especial rural do instituidor. Extrai-se da certidão de óbito do 

Senhor Natal Estevão Roz, que ele era ajudante de pedreiro, com 

endereço à Rua Aracajú, S/N, bairro Mapim, em Várzea Grande-MT. 

Destaco que os depoimentos da autora e das testemunhas foram frágeis, 

não servindo para corroborar o início de prova material anexada aos 

autos, o qual transcrevo, que considero importante para o deslinde da 

ação: Em depoimento pessoal a autora alega que a autora possui 11 anos, 

mora no Parque Sabiá, ficou casada de 7 para 8 anos, morava nas terras 

da avó do falecido onde plantava mandioca, banana, milho; era pequena a 

roça, não soube informar a causa morte do falecido. A testemunha, 

Palmiro Fernandes da Silva declara ter 68 anos, conheceu o falecido 

desde que ele nasceu, que ele morava no “Buriti”, trabalhava na lavoura 

na terra da avó dele somente para o consumo; que era manual e não tinha 

empregado. A segunda testemunha, Juvenil França declara que conheceu 

o falecido no sítio Buriti, que ele trabalhava na roça nas terras da avó dele 

plantando banana, mandioca; que era manual. 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). Assinalo, ainda, que verificando da documentação acostada 

aos autos, não ficou comprovada qualidade de trabalhador rural de Natal 

Estevão Roz, necessária para a concessão do benefício pleiteado. Diante 

do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

Raynara Aparecida de Oliveira Roz representada por sua mãe Wilma de 

Oliveira Moraes 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENETE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 1761636267, que foi indeferido. É o relatório. Decido. De 

acordo com 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. Conforme as provas documentais e testemunhais produzidas nos 

autos, a parte autora demonstrou possuir, à época da propositura da 

ação, 57 anos de idade, como se infere especialmente da sua carteira 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 180 meses, ou 15 (quinze 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 art. 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. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável 

de prova da atividade rurícola da parte autora no documento anexado com 

a peça primeira, sendo a sua Carteira do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais-VG, declaração da colônia de pescadores de VG; Declaração de 

exercício de atividade rural do Sindicato dos trabalhadores rurais de VG, 

documentos das terras do sogro onde residia e desempenhava o trabalho 

rural. A prova oral foi registrada em meio audiovisual, onde foram ouvidas 

a parte autora e duas testemunhas. A parte autora declara ter 57 anos de 

idade; sempre morou e trabalhou na roça; que antes de adoecer plantava 

mandioca nas terras do sogro, que a terra é pequena e nunca morou na 

cidade; que recebe pensão por morte rural de seu falecido esposo. A 

primeira testemunha, Admilson Clemente, declarou que tem 39 anos de 

idade; conhece a Autora e o falecido esposo dela, que plantava abóbora, 

mandioca, cria galinha nas terras do sogro; que a autora e seu falecido 

esposo não trabalharam na cidade. A segunda testemunha, Adão 

Rodrigues declara que conhece a Autora, que ela fazia doces e plantava 

mandioca e cana; faz uns 2 anos que o esposo da autora faleceu e 

pararam de fazer doce, que ela sempre trabalhou no sítio. Diante da prova 

material, bem como corroborada com a prova testemunhal, 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 

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 
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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: Rozenete Maria da 

Silva; 1.a. CPF nº 650.812.341-68; 1.b. Nome da mãe: Adelina Maria de 

Jesus; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por idade rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 09/05/2016 (data do requerimento administrativo); 4. 

Renda mensal inicial: 1 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua 

Curicaca, S/nº, Praia Grande, zona rural, Várzea Grande-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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004645-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESCANDELARIA DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 1741779330, que foi indeferido. É o relatório. Decido. De 

acordo com 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. Conforme as provas documentais e testemunhais produzidas nos 

autos, a parte autora demonstrou possuir, à época da propositura da 

ação, 55 anos de idade, como se infere especialmente da sua carteira 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 180 meses, ou 15 (quinze 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 art. 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. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável 

de prova da atividade rurícola da parte autora no documento anexado com 

a peça primeira, sendo a sua Carteira do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais-VG, certidão de inteiro teor de casamento da autora onde aparece 

a profissão do marido como lavrador que se estende à autora. A prova 

oral foi registrada em meio audiovisual, onde foram ouvidas a parte autora 

e duas testemunhas. A parte autora declara ter 56 anos de idade; mora no 

Jd Glória, faz um ano e pouco; plantava arroz, feijão, mandioca, abóbora, 

melancia; criava porco; que o esposo foi aposentado por invalidez faz 20 

anos. A primeira testemunha, Maria de Lourdes Rodrigues, declarou que 

conheceu a autora no sítio, que ela plantava mandioca, arroz, criava 

galinha, que o esposo da autora aposentou por invalidez. A segunda 

testemunha Francisco da Silva declara que conhece a Autora desde 15 

anos de idade, trabalhava com roça, faz um ano e meio que ela deixou de 

plantar, que a roça é manual. Diante da prova material, bem como 

corroborada com a prova testemunhal, 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 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: Maria Escandelaria da Costa Campos; 1.a. CPF nº 

001.386.981-71; 1.b. Nome da mãe: Ergulina das C. Costa; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por idade rural; 3. Data inicial do Benefício: 

19/02/2016 (data do requerimento administrativo); 4. Renda mensal inicial: 

1 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Poconé, Quadra 12, 

lote 06, Jd Glória II, Várzea Grande-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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004569-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SIQUEIRA CESAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, LÚCIA SIQUEIRA CESAR impetrou mandado de segurança c/c 

pedido liminar em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE VÁRZEA GRANDE-MT, alegando que é servidora pública municipal no 

cargo e exercício de merendeira escolar, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tendo tomado posse em 02/05/2012 e 

que preenche os requisitos legais para elevação de sua classe funcional, 

fazendo jus a ser enquadrada na Classe B, nível 02. Assevera que 

realizou pedido administrativo e que não foram analisados até a presente 

data. Pugnou pela concessão da liminar para enquadrar o impetrante 

imediatamente na classe B, nível 01, com o consequente reajustamento 

salarial, bem como a sua confirmação no mérito, com apoio nos 

documentos anexados. A liminar foi indeferida. O impetrante opôs 
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embargos de declaração pleiteando a intimação do impetrado para que o 

mesmo proceda a imediata análise dos requerimentos administrativos 

solicitando a progressão funcional da Embargante para a Classe B, Nível 2 

e consequente inclusão na Folha de Pagamento do salário real a que tem 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo sido acolhido parcialmente os 

embargos. O impetrado prestou informações pugnando pela denegação da 

ordem, por ausência de violação a direito líquido e certo e extinção com 

fulcro no art. 485, VI, do NCPC. É o relatório. Fundamento. Decido. Sem 

maiores delongas, verifico que, no caso em tela, o impetrante não trouxe 

prova pré-constituídas acerca de seu pedido, quais sejam a vida 

funcional, termo de posse e também as mencionadas Leis 3.507/2010 e 

Lei Complementar nº 4.007/2014, que traz os requisitos para a progressão 

funcional. Deste modo, no mandado de segurança as provas têm que ser 

pré-constituídas, de modo a evidenciar a latente ofensa ao direito líquido e 

certo. Acontece que, nesse caso, o direito líquido e certo não está 

pré-constituído. Esse juízo não consegue visualizá-los de plano. Ou seja, 

não foram atendidos os requisitos intrínsecos para impetração do 

respectivo mandado de segurança e, em via mandamental não se concede 

a segurança com dúvida em relação ao direito líquido e certo, bem como, é 

inviável a instrução para produção de prova em ação mandamental. 

Segundo ensinamento do Professor Hely Lopes Meirelles, “direito líquido e 

certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua 

existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, 

não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros 

meios judiciais.” (“Mandado de Segurança”, 13ª edição, RT, pág. 13/14). 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – 

PREVISÃO LEGAL - EXTINÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVA 

PRE-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar 

ensejo a inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental há de ser 

improvido. Recurso improvido. (AgR 74337/2014, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2014, Publicado no DJE 

22/01/2015) Sendo assim, se o conjunto probatório dos autos não 

evidencia, de plano, a ocorrência desses fatos, a denegação da ordem é 

medida que se impõe. Como se vê, o impetrante não trouxe os documentos 

necessários para análise do pleito, bem como, no mandado de segurança 

não se admite instrução probatória, não merecendo o acolhimento o pedido 

formulado na inicial. Diante do exposto e considerando o que consta dos 

autos, DENEGO A SEGURANÇA deduzida pela impetrante, e extingo o 

pleito mandamental, com base no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c 

art. 485, IV, do NCPC, por ausência de comprovação do direito líquido e 

certo do impetrante . Desnecessário o reexame necessário, vez que o 

mandado de segurança foi julgado improcedente (art. 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/2009). 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000680-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBISLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000702-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA CONCEICAO DO PRADO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000721-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU LEITE DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-92.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cite-se a parte executada, através de seu representante judicial, 

para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos à execução, 

conforme o art. 910 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004949-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE - MT JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número 

do Processo: 1004949-71.2017.8.11.0002 (PJE) Processo: AÇÃO DE 

BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL Parte Autora: PEDRO 

PAULO DE OLIVEIRA Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Data e horário: terça-feira, 30 de janeiro de 2018, 17:30 

horas. PRESENTES Juiz de Direito: Dr. José Luiz Leite Lindote Advogado: 

Erick Henrique Dias Prado – OAB/MT 17642 OCORRÊNCIAS Aberta 

audiência, verificou-se que não foi possível proceder à intimação da parte 

autora. DELIBERAÇÕES A seguir pelo MM. Juiz foi dito que: Ante a 

ausência da parte autora, redesigno audiência para o dia 04 de abril de 

2018, às 16:30 horas, devendo a serventia expedir o necessário para a 

intimação das partes. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, , Thaiza Carla F. Prado, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito 

Advogado: Erick Henrique Dias Prado – OAB/MT 17642

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 214709 Nr: 10061-53.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE BEBIDAS MARAJÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285, ROBERTO CARLONE DE ASSIS - OAB:11.291/MT, 

TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A (MT)

 Vistos,

Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 10 dias, traga aos 

autos CDA atualizada até a data do depósito judicial (15/11/2011, fl. 230) 

para a imputação de eventual saldo remanescente, até porque é distinta a 

forma de remuneração de tais valores. Cumprida a determinação acima, 

em igual prazo, diga a parte Executada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 322861 Nr: 19276-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG, MAURA MARY CHRISTIAN GOMES 

MEDEIROS, DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS, DINALVA TEREZA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSOA DOS SANTOS - OAB:8700, IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 17.685

 Vistos,

Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 10 dias, traga aos 

autos CDA atualizada até a data do depósito judicial (15/09/2015, fl. 27) 

para a imputação de eventual saldo remanescente, até porque é distinta a 

forma de remuneração de tais valores. Cumprida a determinação acima, 

em igual prazo, diga a parte Executada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 303476 Nr: 24424-06.2012.811.0002

 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: CELESTINA CATARINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10765/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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007776-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA COSTA (AUTOR)

IRINEU DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004997-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA FERNANDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Para fins de prosseguimento da marcha processual, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04/04/2018 às 15:30 horas 

para depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. 
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Determino a intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho, sendo que 

deverão esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de 

instrução e julgamento independentemente de intimação ou se há 

necessidade de diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais 

(art. 450, NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas 

eventualmente arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o 

decurso do prazo referenciado sem manifestação implicará em anuência 

tácita com o comparecimento das testemunhas independentes de 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008209-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006312-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RAMALHO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Em atenção ao Ofício Circular nº 02/2018/NUGEP/VQS, referente à 

decisão que comunica a afetação dos Recursos Especiais nº 

1.692.023/MT e 1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência em Recurso 

Especial nº 1.163.020/RS, como representativos de controvérsia (tema 

986), determinando a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a mesma questão ora afetada, 

que consiste na inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 

1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendam-se os presentes 

até que seja dirimida a controvérsia. Aguarde-se no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, a manifestação da parte interessada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001588-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Em atenção ao Ofício Circular nº 02/2018/NUGEP/VQS, referente à 

decisão que comunica a afetação dos Recursos Especiais nº 

1.692.023/MT e 1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência em Recurso 

Especial nº 1.163.020/RS, como representativos de controvérsia (tema 

986), determinando a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a mesma questão ora afetada, 

que consiste na inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 

1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendam-se os presentes 

até que seja dirimida a controvérsia. Aguarde-se no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, a manifestação da parte interessada. Às 

providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000608-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PINTO DE MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT0011218A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 5ª CIRETRAN VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, comprovando nos 

autos o pagamento das taxas exigidas por lei, tais como pagamento do 

IPVA, licenciamento e seguro DPVAT, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento e extinção do processo sem resolução do mérito 

(art. 303, § 6º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000715-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

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).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000796-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA OLIVEIRA BATISTA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. ELIANA OLIVEIRA BATISTA DA COSTA, devidamente qualificada 

nos autos impetrou "Mandado de Segurança" contra ato praticado pela 

SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS - PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, devidamente qualificada, alegando, em síntese, ter ingressado 

no quadro de servidores municipais em 1.1.1983 e ter sido declarada 

estável em 1999, por meio do Decreto 036/1999, conforme art. 19, da 

ADCT, vindo a progredir na carreira por meio das Leis Municipais n. 

3.816/2012 e n. 3.505/2010, com a consequente elevação de nível em sua 

classe funcional. Argumentou, porém, que a impetrada, por meio da 

Portaria n. 36/2016, tornou nulos todos os atos que concederam os 
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benefícios do enquadramento, determinando a interrupção do pagamento, 

sob a alegação de que tais benefícios foram concedidos por leis 

complementares declaradas inconstitucionais por meio das ADINs n. 

25.558/2013 e 50.646/2014. Disse que o ato que interrompeu o pagamento 

dos benefícios mostra-se viciado, pois não respeitou os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve procedimento 

administrativo, afirmando fazer jus à promoção recebida, tendo em vista 

que a lei orgânica municipal não foi objeto de declaração de 

inconstitucionalidade. Por essa razão, pugnou pela concessão de medida 

liminar, com vistas à suspensão dos efeitos da Portaria n. 36/2016 até o 

julgamento final do mérito, afirmando ter sofrido redução de parte de seu 

patrimônio e, consequentemente, prejuízos financeiros. Juntou 

documentos. Em suas informações, a autoridade impetrada informou que o 

art. 4º, caput, da Lei Complementar n. 3.305/2010, que considerava como 

efetivos os servidores da educação básica, declarados estáveis pelo art. 

19, da ADCT, foi declarado inconstitucional na ADIN n. 50646/2014 e, por 

essa razão, os atos administrativos dele emanados se tornaram nulos, 

inclusive mediante Notificação Recomendatória do Ministério Público. Por 

isso, pugnou pela denegação da segurança. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público entendeu ser desnecessária a sua intervenção na lide. É 

o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei. Nota-se da decisão primeira, que a 

liminar foi concedia à impetrante com espeque na proteção constitucional 

de irredutibilidade de vencimento, que confere ao trabalhador o direito à 

sua manutenção, não podendo sofrer redução unilateral, sem o devido 

processo administrativo. Constou da fundamentação que “a revisão dos 

atos administrativos, na forma prevista na Súmula nº 473, do STF, não 

pode ser arbitrária e nem dispensar a observância dos princípios do 

contraditório e ampla defesa”[1], situação visualizada na ocasião, tendo 

em vista que a servidora foi surpreendida com a Portaria n. 36/2016, que 

anulou os atos de seu enquadramento, suprimindo parte de seu salário, 

sem qualquer aviso prévio ou instauração de procedimento administrativo. 

É bem verdade que a progressão funcional é garantida aos servidores 

efetivos, que ingressaram na administração pública por meio de concurso 

público, daí a noticiada declaração de inconstitucionalidade, por meio da 

ADIN n. 50646/2014, do art. 4º, da Lei Complementar n. 3.505/2010, que 

conferia direito ao enquadramento na carreira da educação a servidores 

declarados estáveis. Com a inconstitucionalidade da lei, os atos 

administrativos dele emanados tornaram-se nulos. Todavia, o que está em 

questão no presente mandamus não é o direito da impetrante à 

progressão funcional, mas a legalidade ou não do ato que suspendeu os 

seus enquadramentos anteriormente concedidos, reduzindo de inopino a 

sua remuneração, sem o devido processo legal, indispensável à 

revogação do ato administrativo. Até porque, em se tratando de decisão 

administrativa, cabe ao Judiciário analisar tão somente a regularidade e a 

legalidade do procedimento, com vistas à preservação das garantias 

individuais do servidor. Nesse aspecto, imperioso assinalar que, de 

acordo com os ensinamentos doutrinários “não se anula ato algum de 

costas para o cidadão, à revelia dele, simplesmente declarando que o que 

fora administrativamente decidido (ou concertado pelas partes) passa a 

ser de outro modo, sem ouvida do que o interessado tenha a alegar na 

defesa de seu direito.”[2] A inobservância do devido processo legal 

fragiliza a premissa da boa-fé com a qual a administração deve agir, 

especialmente porque nela se pauta a presunção de legitimidade dos atos 

administrativos, além disso, essa falta fere o princípio da segurança 

jurídica. Nessa esteira, antes de a Administração Pública suspender a 

progressão da servidora e seus respectivos pagamentos, uma vez 

constatado vício nos atos que a concedeu, deveria ter instaurado 

procedimento para sua invalidação, observando o devido processo legal, 

a fim de preservar o direito de defesa. Confere-se a baixo alguns julgados 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesse sentido: “CONSTITUCIONAL 

E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO 

DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO 

SUPOSTAMENTE IRREGULAR – REVISÃO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE 

PELA ADMINISTRAÇÃO – REPERCUSSÃO NA ESFERA INDIVIDUAL DO 

IMPETRANTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA 

AMPLA DEFESA – IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PRESERVADA 

– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENTE – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. A 

revisão dos atos administrativos, na forma prevista na Súmula no 473, do 

STF, não pode ser arbitrária e nem dispensa observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa. Deve ser mantida a sentença a quo que 

determinou nulidade do ato de enquadramento da servidora, porquanto 

sua formalização repercutiu no campo de interesses individuais, sendo 

imprescindível a instauração de processo administrativo em obediência 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante já decidiu o 

Supremo Tribunal Federal, em Recurso submetido ao regime de 

Repercussão Geral (RE no 594296).” (TJMT - ReeNec 169098/2016 – 

Primeira Câmara, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.8.017, p. DJE 6.9.2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

REVOGAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

NECESSIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECLARAÇÃO 

LEGALIDADE – MATÉRIA FÁTICA – EFEITOS PATRIMONIAIS – DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. Ainda que seja faculdade do Poder Público anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios ou nulidades, bem como de revogá-los, por 

motivos de conveniência e oportunidade (Súmula 473 do STF), o certo é 

que tal prerrogativa deve ser precedida do competente processo 

administrativo, garantindo a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, da CF). 

Não é cabível na via estreita do mandado de segurança análise de matéria 

fática com consequências patrimoniais que prescinde de dilação 

probatória, fazendo-se necessário em sede de reexame necessário 

restringir o alcance do provimento mandamental para alcançar tão 

somente questão de direito líquido e certo.” (TJMT - Apelação / Remessa 

Necessária 103914/2011 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Rel. Des. José Silvério gomes, j. 14.8.2012, p. DJE 31.8.2012) No mesmo 

sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, 

reconheceram ser imprescindível a instauração de procedimento 

administrativo antes de se revogar ato administrativo; “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE 

AUTO TUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO 

GERAL . 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute 

ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos 

concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo 

administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de 

cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por 

indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de 

submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra 

de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 

594296 - Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j.21.9.2011). “O Supremo 

Tribunal Federal consignou que, conquanto a Administração Pública possa 

revogar os seus próprios atos praticados sob a eiva da nulidade ou 

ilegalidade, caso desses tenham decorrido efeitos concretos, é 

necessário prévio processo administrativo, a fim de assegurar o respeito 

aos princípios do contraditório e ampla defesa.” (STJ - RMS 30.203/RO – 

Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.8.2012, p. DJe 22.8.2012) Assim, 

verificado nos autos que o ato de suspensão da progressão funcional da 

impetrante não foi precedido da devida instauração de procedimento 

administrativo, a concessão da segurança é medida que se impõe. Diante 

do exposto, concedo a segurança para declarar nula a Portaria n. 

36/2016, a fim de que seja estabelecido procedimento administrativo, com 

a oportunidade de ampla defesa e contraditório. Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Deixo de condenar as partes nas custas e nos honorários advocatícios 

em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal n. 12.016, de 7.8.2009. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 

1º, da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição. Com o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. [1] (TJ/MT – Agr n. 65795/2015 – Terceira 

Câmara Cível, Rel. Vandymara G. R. Zanolo, j. 8.12.2015) [2] ”MELLO, 

Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo, Ed. 

Malheiros Editores, 28ª edição, São Paulo, pg. 468)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 321903 Nr: 18325-83.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER MORAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I) Intime-se o INSS para, em 5 (cinco) dias, comprovar nos autos a imediata 

implantação do benefício previdenciário, nos moldes ordenados na 

sentença.

 II) Intime-se a parte autora para, querendo, executar a sentença, em 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido em branco o prazo, 

conclusos os autos com baixa e anotações de estilo.

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349926 Nr: 15783-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ILMA XAVIER SIQUEIRA

 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: PROCURADOR DO MUNCIPIO - 

OAB:

 Impulsiono este feito, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora, por meio de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 407952 Nr: 15582-32.2015.811.0002

 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: ANGELITA APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este feito, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes para se manifestarem a respeito do 

Relatório Social de fls 102-135, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

fazê-lo primeiramente a parte autora e na sequência a parte requerida, 

esta, por meio da remessa em carga dos autos à Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 302106 Nr: 22893-79.2012.811.0002

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE MORAES NETO, ANA 

FERREIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, qualificado 

nos autos, propôs, “Execução de Sentença” em face de JOSÉ PEREIRA DE 

MORAIS NETO e ANA FERREIRA DE MORAIS, igualmente qualificados, 

objetivando o recebimento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 

300,00 (trezentos reais).

Posteriormente, as partes executadas comprovam nos autos o pagamento 

da condenação dos honorários (fl. 274), o que ensejou na expedição de 

alvará, conforme fl. 279.

 Instada a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, a 

exequente se pronunciou pelo arquivamento.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 441725 Nr: 7633-20.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA NUNES SOARES DA SILVA

 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:

 Impulsiono este feito, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes para se manifestarem a respeito do 

Relatório Social de fls 50-76, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo fazê-lo 

primeiramente a parte autora e na sequência a parte requerida, esta, por 

meio da remessa em carga dos autos à Procuradoria Federal no Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333212 Nr: 1843-26.2014.811.0002

 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: JUCEREMA MARIA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurílio de Sant Ana Malheiros 

- OAB:3.269 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 22/2/2018, 17:30h, no escritório do perito Bento 

Cassiano de Oliveira, na Rua Joaquim Murtinho 610, fone 3624-0494, 

Cuiabá/MT, devendo a parte fazer comparecer eventual assistente técnico 

indicado nos autos.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 283355 Nr: 2213-73.2012.811.0002

 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 GUILHERME CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio melli Arisi - OAB:21.848, 

Elieser da Silva Leite - OAB:6384B, Lucas Pinheiro Ciriaco - 

OAB:21.182-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da decisão prolatada às fls. 

129/132, alegando a existência da omissão da ausência de qualidade de 

segurada, requerendo a procedência dos embargos de declaração.

Os embargos foram opostos tempestivamente (fls.136).

O requerente manifestou-se acerca dos embargos às fls.137/144.

É o necessário. DECIDO.

Inicialmente, cabe-me ressaltar que os embargos de declaração somente 

devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada 
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de quaisquer dos requisitos dispostos no art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1.022. I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

1.022. II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

Ocorre que, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, ou seja, a ausência de qualidade de segurada, vez que 

as provas apresentadas nos autos foram devidamente apreciadas para 

prolação da referida decisão, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição.

Assim, conheço dos Embargos de Declaração porque tempestivos e, 

REJEITO-OS, em sua totalidade e mantenho a decisão.

P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 339174 Nr: 7281-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY SHIMIZU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 12.333

 Intimar o Advogado Rodrigo Pouso Miranda (OAB/MT 12.333), defensor 

do acusado Wanderley Shimizu, para comparecer na Audiência designada 

conforme fls.181, cujo teor e o seguinte: Vistos. Designo a AIJ para o dia 

27 de fevereiro de 2018, às 16h30min, com o cumprimento do art. 411, § 

8º, do CPP, com oitiva de todas as testemunhas presentes, independente 

da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem 

estabelecida no caput do referido artigo.Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 522495 Nr: 25778-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15.838, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561

 Intimar Doutor Carlos Eduardo Oulices de Oliveira OAB/MT 12.561, 

defensor de Adão Gomes Pereira, para que apresente resposta à 

acusação no prazo legal, e bem como tome conhecimento da decisão a 

seguir transcrita: Vistos. Feitas essas considerações, resta claro que não 

cessaram os motivos autorizadores da custódia cautelar (art. 316 do 

Código de Processo Penal), pelo que INDEFIRO o pleito de pp. 72/85. 

Considerando a procuração de p. 86, intime-se o causídico para que 

apresente à resposta a acusação no prazo legal.

Int.Várzea Grande-MT, 31 de janeiro de 2018.Juiz OTÁVIO PEIXOTO

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 348911 Nr: 14998-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FURLAN LENCI - 

UNIVAG - OAB:257911, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, para, no prazo de 48 hs, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado às fls. 46

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 375013 Nr: 23046-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SANTOS DO PRADO, WANDERLAN 

JOENCK, EWERTON LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - OAB:7527/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, RODRIGO 

ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:17306, RODRIGO ARARIPE DE 

ABREU E LIMA - OAB:OAB/MT17306

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, para, no prazo de 48 hs, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado às fls. 403.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 463229 Nr: 18057-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - 

OAB:19.807/MT

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, para, no prazo de 48 hs, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado às fls.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 481104 Nr: 2573-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA, GISELLA CRISTINA 

KNEIP ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA, ALEX 

VIEIRA PASSOS, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960/MT, GISELLA C. K. ROSA SILVA - OAB:9.587, GISELLA 

CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAELA PASSOS SILVEIRA 

BUENO - OAB:20891/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14974/O

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação do Querelado, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 239908 Nr: 1267-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEJALTE SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENEE DO Ó SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e CONDENO o acusado PEDRO DEJALTE SCHIMITT nas 

sanções do art. 155, “caput” c/c o art. 61, inciso II, letra “h”, ambos do 
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Código Penal e art. 14 da Lei 10826/03, na forma do art. 69 do Código 

Penal, à pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida, 

inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o pagamento de 40 (QUARENTA) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato.Em que pese o crime não ter sido cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos, 

deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito 

em razão dos seus péssimos antecedentes (art. 44, inciso III, do 

CP).ISENTO o acusado, que foi assistido pela Defensoria Pública, do 

pagamento das custas judiciais.Com fundamento no art. 91, inciso II, alínea 

“a”, do Código Penal, DECRETO a perda da arma e munições apreendidas, 

que deverão ser encaminhadas ao Exército Brasileiro.Com o trânsito em 

julgado, FORME-SE o processo executivo penal que deverá ser 

encaminhado à Vara de Execuções Penais da Capital.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o 

condenado, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 496580 Nr: 11940-80.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/O

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu LUIZ GUSTAVO GOMES 

DA SILVA, o qual, por intermédio da Defensoria Pública, se reservou o 

direito de analisar o mérito em momento processual oportuno (fl. 103/104).

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.

 Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

DETERMINO, contudo, que este processo aguarde em gabinete até que 

haja pauta disponível para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 485134 Nr: 5116-08.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALEXANDRE BUENO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN COSTA MARQUES - 

OAB:21093

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu WILLIAN ALEXANDRE 

BUENO DE ARRUDA, o qual, por intermédio de Advogado, requer a 

absolvição (fl. 117/120).

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.

 As teses suscitadas pela Defesa se confundem com o mérito e somente 

poderão ser devidamente analisadas depois de oportunizada a regular 

instrução criminal

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

DETERMINO, contudo, que este processo aguarde em gabinete até que 

haja pauta disponível para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 438660 Nr: 6066-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16.527/MT, ODETE VIEIRA FERNANDES DA SILVA - OAB:8354-B

 Intimação para Advogada Odete Vieira Fernandes da Silva, - OAB: 

8.354-B representando o polo passivo, para audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 05 de Fevereiro de 2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 513197 Nr: 20657-81.2017.811.0002

 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: ALINE RABELO DA SILVA CUNHA BALDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BALDINI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO RIBEIRO DO COUTO - 

OAB:19271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado DANILO RIBEIRO DO COUTO, OAB/MT , para 

comparecer na audiência designada para o dia 28/02/2018 às 18:00 

horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 463239 Nr: 18067-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANESSA ALEXASANDRA ALBUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B, GERSON TOMÉ TREVISOL - OAB:19424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO A 

REVELIA da requerida e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE ação interposta por WANESSA ALEXSANDRA 

ALBUES DOS SANTOS OLIVEIRA contra AMANDA DOS SANTOS 

OLIVEIRA, confirmando a reintegração de posse em favor da autora do 

imóvel localizado na rua Goiás, n. 525, Condomínio Parque Chapada do 

Poente, bloco G, apt. 110, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea 

Grande-MT, bem como CONDENO a requerida ao pagamento do valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de indenização por danos morais em 

favor da autora, corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data 

deste desta sentença, e incidentes juros de 1% ao mês desde a 

citação.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios ao patrono do autor, fixo em 20 (vinte por cento) 

do valor da condenação, corrigidos monetariamente pelo IGP-M desde esta 

data, tendo em vista o tempo despendido e o trabalho desenvolvido, nos 

termos do artigo. 85, § 2º, do CPC. Determino multa diária de R$ 100,00, 

limitada ao valor de R$ 10.000,00 caso ocorra novo esbulho 

possessório.Expeça-se mandado de reintegração de posse definitivo do 

imóvel localizado na rua Goiás, n. 525, Condomínio Parque Chapada do 

Poente, bloco G, apt. 110, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea 

Grande-MT em favor da autora WANESSA ALEXSANDRA ALBUES DOS 

SANTOS OLIVEIRA.Diante da sentença proferida nos autos n. 496381 de 

ação de reintegração de Posse ajuizada por Wanessa Alexsandra Albues 

dos Santos Oliveira, o presente feito perdeu o seu objeto. Ante o exposto, 

e por tudo mais que dos autos consta, tendo a sentença proferida nos 

autos de reintegração de posse (Código n. 496381), JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do 

CPC. Traslade a cópia desta decisão para os autos Código n. 496381 

(Reintegração de posse).(...).P.R.I.C. Várzea Grande, 24 de novembro de 

2017.Eduardo Calmon de Almeida Cezar Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 464078 Nr: 18450-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B, GERSON TOMÉ TERVISOL - OAB:OAB/MT 19424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 (...)É O RELATÓRIO.DECIDO.Os embargos, protocolados em 11/12/2017 

(fls. 92/93), são tempestivos, motivo por que deles conheço.Os Embargos 

Declaratórios, a teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, são 

cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro 

material. Destarte, verificada uma das hipóteses ensejadoras da oposição 

dos embargos de declaração, impõe-se o acolhimento do pedido.Revela a 

embargante que a sentença de fls. 90/91 e verso, é contraditória em razão 

do erro material contido no nome que a embargante voltará a usar com a 

decretação do divórcio, tendo em vista que constou Wanessa Alexsandra 

Albues dos Santos, quando o correto seria Wanessa Alexsandra 

Albues.Logo, razão assiste a embargante, tendo em vista que com a 

decretação do divórcio voltou a usar seu nome de solteira, ou seja, 

Wanessa Alexsandra Albues. No tocante ao pedido formulado as fls. 

83/84, deverá o autor ser intimado para comprovar o pagamento da 

pensão alimentícia deferida as fls. 12 e verso.Dessa forma, CONHEÇO e 

ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para corrigir erro material 

(artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil), a fim de que conste que a 

embargante voltará a usar o seu nome de solteira, ou seja, WANESSA 

ALEXSANDRA ALBUES, devendo ser expedido mandando de averbação 

ao 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT 

acerca do divórcio e que a mulher voltará a usar seu nome de 

solteira.Intime-se o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, para 

comprovar nos autos o pagamento dos alimentos provisórios deferidos às 

fls. 12 e verso. As demais disposições na sentença de fls.90/91 e verso 

permanecem inalteradas. Cumpra-se a Sra. Gestora Judiciária a sentença 

de fls. 90/91 e verso, observando a alteração constante nesta 

decisão.P.R.I.C. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de janeiro de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505475 Nr: 16665-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIANA APARECIDA DA SILVA, 

Filiação: Maria Justa da Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de MARIANA APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, 

residente e domiciliada em local incerto e não sabido, na cidade de Várzea 

Grande/MT, cujo objeto da demanda é o pedido de destituição do Poder 

Familiar e medida protetiva em face do infante C.E. da S. Após a tentativa 

de Citação infrutífera e da ausência de outros endereços nos Cadastros 

do autor para tentativa de localização da requerida, extrai-se o presente 

Edital conforme decisão de fls 74/77 dos autos.

Despacho/Decisão:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 300437 Nr: 21088-91.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 21088-91.2012.811.0002 – código 300437

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE RÉQUERIDA: SANDRA MARA ESTEVAM DE OLIVEIRA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Sandra Mara 

Estevam de Oliveira, CPF: 87618109168, Endereço: Rua 45 Qd. 11 (Pedro 

Celestino de Arruda), Bairro: Jardim dos Estados, Cidade: Várzea 

Grande-MT

FINALIDADE: Intimação da parte requerida para realizar o pagamento do 

valor de R$ 1.866,00 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais), 

atualizados até 30/06/2014, sob pena de aplicação de multa de 10%, nos 

termos da decisão abaixo transcrita.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de cumprimento de sentença que 

condenou a executada ao pagamento do valor de três salários mínimos em 

virtude da infração ao Estatuto da Criança e Adolescente.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

promovido pelo Ministério Público Estadual, diante do trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. DECIDO. Retifique-se o registro e autuação, 

fazendo constar CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, figurando no pólo ativo o 

Ministério Público Estadual e no pólo passivo Sandra Mara Estevam de 

Oliveira.

Embora a fase de conhecimento tenha tramitado a revelia da executada, 

observo que esta não foi intimado, via edital, para adimplir a obrigação que 

lhe foi imposta na sentença. Sendo assim, a fim de não cercear o direito 

de defesa da executada, determino que se proceda sua intimação 

pessoal, para que pague espontaneamente a obrigação fixada na 

sentença prolatada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa do art. 475-J do CPC.

Advirta-se que, postulando pelo parcelamento do débito ou apresentando 

impugnação ao cumprimento de sentença, desde já fica alertado que 

deverão atender as exigências esculpidas no art. 745-A e §§ quanto ao 

primeiro e art. 475-J, L e M quanto ao último, ambos do CPC.

 Frustrada a intimação pessoal da executada, intime-o por edital, com 

prazo de 15 dias.

Não havendo manifestação por parte da executada, certifique-se e, na 

sequência, remetam-se os autos à contadoria do fórum para devida 

atualização do quantum exequatur, nos moldes fixados em sentença, no 

prazo de 05 (cinco) dias, com a incidência da multa de 10% (dez por 

cento), prevista no artigo 475-J, do CPC (em caso de inércia do 

executado).

Após, voltem-me os autos conclusos para analisar o pedido de penhora 

on line pugnado pelo Parquet. 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, Fernando Azevedo 

de Almeida, digitei.

Várzea Grande - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Lúcia Regina Melim Saiva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Vara Especializada de Direito Bancáriio
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Processo Número: 1007897-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007897-83.2017.8.11.0002 AUTOR: ALEX ALEXANDRE DA 

SILVA RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato, promovida por ALEX ALEXANDRE DA SILVA, em face de 

BANCO GMAC S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz 

que, para a obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o 

requerido um contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a 

instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando 

ao consumidor despesas da própria operação bancária, sem anuência do 

consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela 

de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam 

declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do 

direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade 

do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Os documentos carreados pela parte autora não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013)”. 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

05/04/2018, 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 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. Intimem-se 24. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003030-47.2017.8.11.0002 AUTOR: KARINE GABRIELA 

NEVES RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato com pedido de 

Tutela de Urgência, promovida por KARINE GABRIELA NEVES, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Aduz, a requerente, que para aquisição do veículo descrito na Inicial, 

firmou com a requerida o contrato de Financiamento de número 

825657933, na data de 27/12/2013, para pagamento em 58 (Cinquenta e 

oito) parcelas de R$ 1.093,06 (mil e noventa e três reais e seis centavos), 

ficando acordado que os pagamentos seriam realizados na modalidade 

débito automático, na conta corrente da requerente, sendo ela Conta 

Corrente n. 61.914-0, Agência 2764-2, Banco do Brasil. 3. Todavia, alega 

que os encargos cobrados pela instituição financeira estão onerando de 

forma abusiva o contrato, trazendo dificuldades para o seu adimplemento. 

4. Por esta razão, pugnou pela concessão da tutela de urgência para 

depósito das parcelas que entende como incontroversas, com o 

consequente cancelamento dos débitos em conta, manutenção na posse 

do bem, bem como abstenção de inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes e exibição de todos os extratos e planilhas atualizadas de 

débitos referente ao contrato em tela, desde o início. 5. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato com pedido de 

Tutela de Urgência, promovida por KARINE GABRIELA NEVES, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

conforme relatório acima. 7. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 8. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 9. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora não são suficientes para sua 

demonstração. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. Neste 

sentido: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015)”. 14. 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. 

15. Ressalto, ainda, que 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”. 16. Dessa 

forma, 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. 

17. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - 

DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - 

INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - 

POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR 

EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 

1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 24/07/2013)”. 

18. 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. 19. 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. 20. 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). 21. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 22. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

05/04/2018, 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). 23. 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). 24. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 25. 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. 26. No tocante à inversão do ônus da 

prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a 

autora é a parte hipossuficiente da relação. 27. Com fulcro no artigo 370 

c/c 396, ambos do CPC, defiro o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

INCIDENTAL, devendo o requerido ser intimado, no prazo da contestação, 

a fim de que exiba todos os extratos e planilhas atualizadas de débitos 

referente ao contrato em tela, desde o início do contrato, sob pena de 

multa diária, que fixo em 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 28. 

Intimem-se 29. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331034 Nr: 27323-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOI MACHADO E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6934/MT

 Vistos.

1. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo que entender 

necessário para a efetiva citação do requerido.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429328 Nr: 396-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 Vistos.

.

1. Aguarde-se as providências determinadas nos autos em apenso.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281472 Nr: 187-05.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, MARINEY RONDON MACIEL ALVIM, SEBASTIAO ROGÉRIO 

ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT15.401

 Intima-se a parte requerida para, querendo, apresentar as contrarrazões, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284083 Nr: 3061-60.2012.811.0002

 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: CÉLIO LEONARDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 Intima-se as partes para, querendo, apresentar as contrarrazões, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335546 Nr: 4012-83.2014.811.0002

 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: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETHANIA TRANSPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, WLADIMIR THOMAZ DE 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No mais, intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante 

autor, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372408 Nr: 21202-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por COMPANHIA DE 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, em desfavor de 

ODAIR FERRARI, ambos qualificados, requerendo a apreensão do bem 

descrito nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor da venda ou valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente 

atualizada.

8. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P.I.C.

11. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 99613 Nr: 9088-69.2006.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMACIL DISTR. MATO GROSSO DE 

CIGARROS LTDA, DIOMAR DE SOUZA VERAS, SEBASTIÃO ROBERTO 

CORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:OAB/RO 2484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se a decisão exarada em fls. 273.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 99747 Nr: 9215-07.2006.811.0002

 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): MARINÊS MARQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARAO - 

OAB:OAB-MT 8313

 Vistos.

.

1. Uma vez expedido novo alvará judicial em favor do credor, e, não 

havendo manifestação no tocante à continuidade do feito, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281470 Nr: 185-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA SERAVALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE20366-D, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, 

devidamente qualificado nos autos, propôs a presente Ação de Execução 

Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente em face de JANAÍNA 

SERAVALLE, também devidamente qualificada, visando o recebimento da 

quantia informada na exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse o cumprimento na 

determinação, sob pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307126 Nr: 2974-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO BIANCO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada em favor do autor, tal 

como requerido nos autos.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335168 Nr: 3661-13.2014.811.0002

 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: B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALC PAPER COMERCIO E SERVIÇOS DE 

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos..[...] 5. Dessa forma, considerando que a presente demanda é 

embasada em Cédula de Crédito Bancário, o que representa título 

executivo à luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a 

parte requerida citada, modifico a decisão de fls. 44 e DEFIRO o pedido do 

autor quanto à conversão em Execução de Título Extrajudicial. 6. 

Alterem-se os dados constantes na capa dos autos e no sistema Apolo.7. 

Feito isso, cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829).8. Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de 

Justiça penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor, em seguida.9. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução (CPC, art. 830).10. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o 

caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1°).11. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 

dias e fluirá a partir da juntada nos autos no mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915).12. Consigne-se 

ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado 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).13. Determino o apensamento ao 

feito 297543, ainda que aquele feito encontre-se suspenso por 

determinação judicial.14. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340238 Nr: 8126-65.2014.811.0002

 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: EDUARDO RUBERT MACHADO - ME, EDUARDO RUBERT 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 
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OAB:6934/MT, JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Revisional de Contrato proposta por EDUARDO 

RUBERT MACHADO-ME, em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Deixo de condenar em custas e honorários haja vista o deferimento da 

assistência judiciária gratuita.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372744 Nr: 21387-97.2014.811.0002

 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: A. Patrick A. do Amaral e Cia Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Vistos.

.

1. Em que pese a desidia da parte autora, intimada pessoalmente, e de seu 

patrono, intimado via DJE, para regularização da representação 

processual, observo que ambos não foram advertidos sob a pena de 

extinção do feito, sem resolução do mérito, em caso de inércia.

2. Desta feita, concedo novo e derradeiro prazo de 05 (cinco) dias ao 

autor, para que regularize a representação processual, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo (CPC, art. 485, IV ).

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor a regularizar o 

feito, no mesmo prazo e advertência acima citado.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446785 Nr: 10307-68.2016.811.0002

 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 HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, JULIANA CÉLIA GARCIA - 

OAB:OAB/SP 230.608, JULIANA OLIVEIRA MOURA - OAB:20379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.10. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.11. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.12. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 88726 Nr: 10368-12.2005.811.0002

 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): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA, ANTONIO MARCOS DE CAMPOS, MARIA HELENA SALA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104385 Nr: 556-72.2007.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMACIL DISTR. MATO GROSSO DE 

CIGARROS LTDA, DIOMAR DE SOUZA VERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680, JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:RO 2484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - 

OAB:5967/MT

 Vistos.

1. Em atenção ao Principio do Contraditório, concedo ao autor o prazo de 5 

dias para que se manifeste acerca da petição do requerido em 

fls.400/401.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 233702 Nr: 13715-14.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA DE JESUS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO DIBENS LEASING S/A 

-ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 Vistos.

.

1. Considerando que não houve manifestação da parte autora, embora 

devidamente intimada, todavia, à vista de que a extinção do feito por 

desídia do autor, depende de manifestação da parte contrária, nos termos 

do que dispõe o art. 485, § 6º do CPC, concedo ao requerido o prazo de 

05 (cinco) dias para que se manifeste nos autos, pugnando que sua 

inércia incorrerá em concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 234511 Nr: 14499-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL LUBRIFICANTES LTDA, JORGE 

ROBERTO NUNES LOPES, BÁRBARA DINIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Almeida Vargas 

Nunes - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que, nesta data, julguei improcedentes os pedidos 

contidos nos Embargos à Execução em apenso (Código 387074), 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.: 239211 Nr: 622-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIXÃO E MISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB-MT 

9899, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:, CELSO MARCON - OAB:MT 11.340-A, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT, WASHIGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse em fase de Cumprimento 

de Sentença proposta por PAIXÃO & LISSONI LTDA em desfavor BANCO 

ITAULEASING S/A.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, em razão da inércia da devedora, foi realizada a penhora nos 

ativos financeiros da devedora através do sistema Bacenjud, para dar 

garantia ao débito.

 3. Na sequência, a instituição financeira foi intimada para, querendo, 

impugnar a penhora realizada nos autos, todavia, quedou-se silente.

4. Desta feita, em razão da satisfação integral da dívida, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

 5. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

8. Concedo ao patrono subscritor do pedido de fls. 230 para que 

regularize sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287740 Nr: 7111-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que é dever do autor manter seu endereço atualizado, 

sendo válida a intimação enviada no endereço disposto nos autos e, tendo 

o exequente permanecido inerte, o arquivamento do feito é a medida que 

se impõe.

2. Remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se às baixas e 

anotações de praxe.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292315 Nr: 12104-21.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GETULIO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - OAB:96.864

 Vistos.

.

1. Considerando o acordo homologado em instância superior (fls. 266 dos 

autos em apenso - Recurso Especial), remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas necessárias, observando-se o recolhimento das custas 

processuais pela instituição financeira, determinados em sentença.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315564 Nr: 11891-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MIASHIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO HONDA S/A, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente Ação de Busca e Apreensão, em desfavor de RODRIGO 

MIASHIRO DE ARAÚJO, também qualificado, visando a apreensão do bem 

descrito na exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. A correspondência enviada ao autor retornou contendo a expressão 

“AO REMETENTE”, com o motivo de devolução ‘Mudou-se’.

5. Pois bem, comungo do entendimento de que é dever da parte manter 

seu seus dados atualizados, até por questões de celeridade processual, 

assim, a inoperância da parte autora em manter seus dados atualizados, 

possibilita a extinção do feito por desídia.

6. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P.I.C.

11. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319159 Nr: 15539-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:OAB/SP: 171.045, LEANDRO JANUÁRIO SANTORSA - 

OAB:344.274 SP, SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - OAB:213581/SP, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

ITAUCARD S/A, em desfavor de LETÍCIA SANTOS DA COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. O requerido, devidamente intimado, manifestou-se favorável à 

desistência do autor, conforme petição de fl. 96.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor da venda ou valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente 

atualizada.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 347293 Nr: 13680-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MIASHIRO ARAUJO - ME, RODRIGO 

MIASHIRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de RODRIGO 

MIASHIRO ARAÚJO – ME e RODRIGO MIASHIRO ARAÚJO, também 

qualificados.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350830 Nr: 16438-30.2014.811.0002

 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: A. Patrick A. do Amaral e Cia Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Vistos.

.

1. Aguarde-se o cumprimento das providências determinadas nos autos 

em apenso.

2. Após, conclusos.

3. As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370726 Nr: 19962-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9229-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, 

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT15.401

 Vistos.

1. Em atenção ao Principio do Contraditório, concedo ao requerido o prazo 

de 5 dias para se manifeste acerca da petição do autor em fls. 298/299.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387074 Nr: 3349-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA, JORGE ROBERTO 

NUNES LOPES, BÁRBARA DINIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BISNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16208, DIEGO A. VARGAS NUNES - OAB:10220, EDUARDO 

THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 12. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil. 

Isento o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, uma vez que, na espécie, é assistido pela Defensoria 

Pública.13. Transitado em julgado, translade-se cópia da presente para os 

autos em apenso (Processo Cód. 387074), e remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias. 14. Ciência à Defensoria Pública.15. 

PIC. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387255 Nr: 3472-98.2015.811.0002

 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: DANIEL MEDAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA PAJANOTI 

- OAB:OABMT11.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato proposta por DANIEL 

MEDAGLIA, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Efetuada a tentativa de intimação pessoal do autor, fora certificado pelo 

senhor Oficial de Justiça que o autor não mora no endereço constante na 

inicial.

 4. Desnecessária a intimação do requerido, visto que sequer fora citado.
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5. Pois bem, considerando que este Juízo perfilha do entendimento que se 

presume válida a intimação enviada no endereço informado pela parte nos 

autos, tendo em vista a desídia da parte autora, a extinção é a medida que 

se impõe.

6. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas pagas na distribuição. Deixo de condenar em honorários, por 

insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P. I. C.

11. Às providências.

...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 400366 Nr: 11508-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IVANI MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos, pugnando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 442251 Nr: 7905-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DA SILVA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO ITAUCARD S/A, devidamente qualificado, propôs a presente 

Ação de Busca e Apreensão, em desfavor de DAIANE DA SILVA SERRA, 

também qualificada, visando a apreensão do bem descrito na exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que se manifestasse acerca da 

certidão do Senhor Oficial de Justiça de fls. 39.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 12118 Nr: 659-65.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELBERTO MARTINS, ADELAIDE DEGRANDE 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:1581-E/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a intimação do devedor 

para que indique a exata localização do bem penhorado.

2. Pois bem, considerando que o Senhor Oficial de Justiça não localizou a 

área descrita no Mandado de Avaliação, DEFIRO o pedido de fls. 277 para 

o fim de determinar a intimação dos executados para que indiquem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a exata localização da área penhorada, sob 

pena de aplicação de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, em 

favor do exequente, nos termos do artigo 774, IV c/c parágrafo único do 

CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290682 Nr: 10301-03.2012.811.0002

 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: EVA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO - 

OAB:OAB/MT 11.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

1. Ciente do teor da certidão de fls.213. Constato que fora expedido 

mandado para intimação da parte autora acerca dos cálculos 

apresentados pelo requerido às fls. 194-v/ 197-v, entretanto, o senhor 

Oficial de Justiça não localizou o endereço informado pela própria autora 

na exordial.

2. Pois bem, comungo do entendimento de que é dever da parte manter 

seu seus dados atualizados, até por questões de celeridade processual, 

ainda, consigno que presume-se válida a intimação encaminada no 

endereço informado pelo próprio autor.

3. Desta feita, tendo em vista que a autora, mesmo devidamente intimada, 

não manifestou sobre os cálculos apresentados no feito, a homologação é 

a medida que se impõe.

4. HOMOLOGO para que surtam seus juridicos e legais efeitos os cálculos 

apresentados em fls. 194-v/197-v.

5. Concedo ao requerido o prazo de 5 dias para que pugne pelo que 

entender necessário visando a satisfação do seu crédito.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300485 Nr: 21145-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO ALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos.

1. Intime-se o patrono do autor a se manifestar sobre o depósito judicial a 

título de honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.
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2. Havendo concordância, desde já defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do patrono, mediante a comunicação dos dados 

bancários para a respectiva transferência.

 3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310517 Nr: 6586-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANTONIA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do autor, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314066 Nr: 10303-36.2013.811.0002

 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: EDVILON CASTRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 11. ISTO POSTO e considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c os artigos 290 e 

321, todos do Código de Processo Civil.12. Por conseguinte deixo de 

acolher o pedido de homologação do acordo apresentado pelas partes e 

determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor, já que a 

extinção do feito sem resolução do mérito faz retornar o feito ao status 

quo ante. Informe, pois, o autor, os dados bancários para o levantamento 

dos valores.13. Após as baixas necessárias, arquive-se.14. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320300 Nr: 16686-30.2013.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON VEIGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando que o mandado não foi cumprido integralmente pelo Sr. 

Oficial de Justiça, determino a expedição de mandado de intimação ao 

requerido a fim de que tome conhecimento de que ação de busca e 

apreensão foi extinta, sem resolução do mérito e determinada a devolução 

do veículo em suas mãos, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para 

que compareça nos autos para exercer seu direito à restituição do 

veículo, mediante requerimento a ser realizado por profissional habilitado 

ou através da Defensoria Pública, caso não tenha condições financeiras 

de contratar advogado.

2. Consigne-se do mandado que a diligência é “do juízo” devendo ser 

cumprido sem o recolhimento da diligência, tendo em vista a ausência de 

interesse da instituição financeira no deslinde da ação.

3. Em caso de intimação frustrada, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado pela secretaria, via DJE, a fim de 

que tome conhecimento do teor descrito no item anterior.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325821 Nr: 22206-68.2013.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACY XAVIER BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9963

 Vistos.

1. Ciente da manifestação da parte requerida em fls. 98/99.

2. De uma melhor análise dos autos, constato que o pedido elaborado pelo 

requerido encontra-se em dissonância com o momento dos autos, vez 

que, deve o requerido por meio de ação própria postular pela devida 

prestação de contas.

3. Assim, tendo em vista que o presente feito atingiu seu fim, em nada 

mais havendo, o arquivamento do feito é a medida que se impõe.

4. Remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações 

de praxe.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378025 Nr: 25319-93.2014.811.0002

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZE FREIRE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o lapso temporal decorrido entre a propositura da ação e 

a hodierna, tendo em vista a possibilidade de a requerida ter quitado o 

débito, concedo ao autor para que no prazo de 5 dias informe se houve a 

quitação do débito.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384167 Nr: 1505-18.2015.811.0002

 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: DEOMÉRCIO NERIS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais c/c Pedido de Liminar, promovida por DEOMÉRCIO NERIS DE 

ARAUJO, em face de BANCO DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO 

MERCANTIL.

2. Fora concedido o prazo de 10 (dez) dias para que o autor comprovasse 
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a hipossuficiência declarada ou recolhesse as custas processuais, 

conforme se depreende da decisão de fls. 28.

3. Todavia, o autor não obteve êxito em cumprir com a determinação do 

Juízo.

4. Pois bem, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

no prazo de 15 (quinze) dias”.

 5. O dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que tratava do 

mesmo assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos eminentes 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

 “1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525).

 6. Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das 

custas necessárias para a distribuição do feito e a não comprovação da 

hipossuficiência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de 

Processo Civil.

 7. Após as baixas necessárias, arquive-se.

 8. P. I. C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437667 Nr: 5495-80.2016.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GUIMARAES ESCAMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.10. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do artigo 85, § 8º, do CPC.11. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.12. P.I.C..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291960 Nr: 11709-29.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO FINIMUNDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056

 Intima-se a parte Requerida para, querendo, apresentar as contrarrazões, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266312 Nr: 7290-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intima-se a parte requerida para, querendo, apresentar as contrarrazões, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293262 Nr: 13211-03.2012.811.0002

 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: BRUNO HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Intima-se a parte autora para, querendo, apresentar as contrarrazões, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387698 Nr: 3852-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GONÇALO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intima-se a parte autora para, querendo, apresentar as contrarrazões, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349159 Nr: 15176-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaury Celso Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Intima-se a parte autora para, querendo, apresentar as contrarrazões, no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 114276 Nr: 9744-89.2007.811.0002

 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 ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELI RIBEIRO DE OLIVEIRA

 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, no prazo de 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 277018 Nr: 20526-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALEXANDRE DANTAS SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009213-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ OAB - MT0016988A (ADVOGADO)

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - MT16555/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009213-34.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: DAMIANA VIEIRA DA SILVA Vistos. 1. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. 

Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de 

estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009600-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN RICARDO FRUHLING KOESTER (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: 1009600-49.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: GEAN RICARDO 

FRUHLING KOESTER Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, 

servindo a presente missiva como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo 

deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000177-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLIENS DORS (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: 1000177-31.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: CARLIENS DORS Vistos. 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após, 

devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 

3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000376-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AUGUSTO MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000376-53.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: LEANDRO AUGUSTO MARTINS Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o 

recebimento da quantia informada na exordial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000607-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO MANOEL COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000607-80.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: DIONIZIO MANOEL COSTA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-78.2018.8.11.0002

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:

DOUGLAS FERREIRA DE MORAES (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: 1000633-78.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOUGLAS 

FERREIRA DE MORAES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000638-03.2018.8.11.0002

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:

ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA (RÉU)

SULENE DE SOUZA BERNARDES (RÉU)

RIBEIRO SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000638-03.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: RIBEIRO SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME, ROBERTO RIBEIRO DE 

SOUZA, SULENE DE SOUZA BERNARDES Vistos. 1. Trata-se de ação 

Monitória proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o 

recebimento da quantia informada na exordial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000666-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO BARROS DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000666-68.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MARCILIO BARROS DA CONCEICAO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000665-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO UMBELINO DA COSTA (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: 1000665-83.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANTONIO APARECIDO UMBELINO DA 

COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000644-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FERNANDES LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000644-10.2018.8.11.0002 AUTOR: LIDIO FERNANDES LEITE 

RÉU: BANCO BMG Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade 

de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
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comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Novel Código de Processo Civil, de 

que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a 

solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. Ademais, o 

holerite anexado aos autos comprova que possui renda suficiente para o 

recolhimento das custas iniciais, não cabendo a este juízo analisar se a 

renda auferida suporta ou não as despesas praticadas pela parte. 6. 

Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Novel Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. .. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000677-97.2018.8.11.0002

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:

JUNIO DE SOUSA MONTEIRO (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: 1000677-97.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: JUNIO DE SOUSA MONTEIRO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e a Taxa 

Judiciária, necessários para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1009480-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEI FERREIRA FEITOSA (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: 1009480-06.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: VALNEI FERREIRA FEITOSA Vistos. 1. AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, devidamente qualificada e 

representada nos autos, ingressou com a ação de busca e apreensão na 

Comarca de Jaciara/MT, em desfavor de VALNEI FERREIRA FEITOSA, 

qualificado nos autos, requerendo, neste juízo, o cumprimento da decisão 

que concedeu a medida liminar de busca e apreensão naquela comarca. 2. 

Compulsando os autos de origem n° 536-76.2015.811.0010 Código: 63159, 

verifico, através de consulta de processos pelo TJMT em anexo, que o 

mesmo encontra-se suspenso. 3. Assim, concedo ao autor o prazo de 05 

(cinco) dias para que se manifeste acerca da suspensão do processo. 3. 

Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000520-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA PAULA NICOLINI (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: 1000520-27.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: ANGELICA PAULA NICOLINI 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva 

como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas 

e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000708-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLISON DA SILVA PEREIRA (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: 1000708-20.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALLISON DA 

SILVA PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000718-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON JEAN LIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000718-64.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JEFFERSON JEAN LIRA DOS SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 
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fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005416-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO KACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005416-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ADRIANO KACIO DA SILVA Vistos. 1. Cumpra-se a 

decisão de ID 9905734; 2. Expeça-se o que for necessário; 3. Ás 

providencias. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002105-51.2017.8.11.0002

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:

BENEDITA CRISTIANE FERREIRA (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: 1002105-51.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: BENEDITA CRISTIANE FERREIRA Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO BRADESCO S/A em 

desfavor de BENEDITA CRISTIANE FERREIRA, ambos qualificados nos 

autos. 2. Em sentença proferida nos autos em ID 9097431 este Juízo 

extinguiu o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do CPC, em razão de um suposto pedido da parte autora 

requerendo a desistência da ação. 3. O autor, inconformado com o teor da 

sentença, interpôs embargos de declaração, alegando erro material e 

contradição no decisório embargado, posto que em nenhum momento fora 

peticionado pedido de desistência da presente ação. 4. Em ID 9590286 

fora certificada a tempestividade dos embargos. É o sucinto relatório. 

DECIDO. 5. Compulsando os autos, verifico que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, pelo que, conheço dos mesmos. 6. Quanto ao 

mérito, vejo que assiste razão ao embargante em suas alegações. 

Vejamos. 7. A sentença proferida por este Juízo incorreu em equívoco ao 

extinguir o feito, a uma porque o autor atendeu as determinações 

constantes dos autos, a duas porque, em verdade, o petitório retro da 

parte autora tratava-se de emenda à inicial, a qual fora cumprida 

satisfatoriamente conforme determinado em ID 6768889. 8. Desta forma, 

verificado o equívoco praticado por este Juízo com a indevida extinção do 

feito, ACOLHO os embargos propostos para, em sede de juízo de 

retratação, TORNAR NULA a sentença de ID 9097431, e, no impulso do 

processo, determino o devido prosseguimento do feito. 9. Expeça-se o 

competente Mandado de Busca e Apreensão e Citação, no endereço 

indicado nos autos. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002790-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY DOMINGAS AMORIM DA CUNHA (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: 1002790-58.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: KELLY DOMINGAS AMORIM DA CUNHA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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