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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0702678-34.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 CONSTRUTORA SAB LTDA

ADVOGADO(A):

 WILLIAN SANTOS DAMACENO – OAB/MT 12.721-OAB/MT

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por 

CONSTRUTORA SAB LTDA em benefício próprio, referente a Guia nº 6644 

recolhida de forma indevida.

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

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

seguintes documentos no pedido:

 Data de nascimento do sócio JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR e 

todos os sócios que estão inclusos no QSA da Receita Federal, CPF de 

MARINA MORAES SILVA FIACADORI.

E-mail para comunicação.

 Certidão do Gestor (a) atestando a não utilização da Guia para recurso.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 76/2018-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. 

0702896-62.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ARLLIANY CHAVES MENDONÇA, matrícula nº. 

8990, Auxiliar Judiciário, na Central de Distribuição (Protocolo) da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 07/02/2018.

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

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

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 77/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Administrativo I Etelvino Alves 

dos Santos Neto, do(a) Central de Administração - Comarca da Capital - 

S D C R ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0703023-97.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

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

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

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

Administrativo I, no período de 14/02/2018 a 05/03/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 78/2018-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. 

0011068-37.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) MARESSA NADIR FONSECA DE 

ARRUDA, matrícula nº. 28152, nomeado (a) pela Portaria n.º 

0429/2016-GRHFC, de 22/08/2016, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz - 3ª Vara Esp. de Família e 

Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da 

publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) MARESSA NADIR FONSECA DE 

ARRUDA, matrícula nº. 28152, portador(a) do RG nº. 11798165 SSP/MT e 

CPF nº. 012.785.371-55, para exercer em comissão, o cargo de Assessor 

Técnico Jurídico, no Gabinete do Juiz - 3ª Vara Esp. de Família e 

Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da 

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

assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 79/2018-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. 

0010727-11.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) LEANDRA CAMILA CARDOSO 

PUNTEL, matrícula nº. 32192, nomeado (a) pela Portaria n.º 

0430/2016-GRHFC, de 22/08/2016, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz - 3ª Vara Esp. de Família e 

Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da 

publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) LEANDRA CAMILA CARDOSO 

PUNTEL, matrícula nº. 32192, portador(a) do RG nº. 18444555 SSP/MT e 

CPF nº. 045.545.921-54, para exercer em comissão, o cargo de Assessor 

de Gabinete I, no Gabinete do Juiz - 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da assinatura do Termo 

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

publicação desta.

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

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

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 80/2018-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. 

0011215-63.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o (a) servidor (a) CESAR ADRIANE LEONCIO, matrícula nº. 

24386, Analista Judiciário, para exercer, a função de confiança de Gestor 

Judiciário, na secretaria da - 1ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, 

com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018.
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(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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347529 Nr: 17639-47.2008.811.0041

 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: SAULI CAPISTANO DE MORAIS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - 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$ 

664,21 (seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), a 

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

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

e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$287,36(duzentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388335 Nr: 24046-35.2009.811.0041

 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: CARLOS SILVA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

682,98 (seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e oito 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$306,13(trezentos e seis reais e treze 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.: 753977 Nr: 5934-13.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE AQUINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:13802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-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$ 

1.147,96 (um mil e cento e quarenta e sete reais e noventa e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$573,98(quinhentos e setenta e 

três reais e noventa e oito centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$573,98(quinhentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828184 Nr: 34045-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO SCHAFFEL NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, QUALICORP ADMINISTRATIVA DE 

BENEFÍCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL MARAN FILGUEIRA - 

OAB:10585/MT, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - OAB:24.308/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SANTA CRUZ DE 

OLIVEIRA SCALETSKY - OAB:95.573 RJ, MARCIO RECCO - 

OAB:138.689 SP

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

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

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

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.: 908551 Nr: 35864-08.2014.811.0041

 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: VANDERLEI DE OLIVEIRA BRITO

 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

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

735,19 (setecentos e trinta e cinco reais e dezenove 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$ 

358,34(trezentos e cinquenta e oito reais e trinta 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.: 1082587 Nr: 2748-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA PINHO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS. - OAB: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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422581 Nr: 7489-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA HOFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO ELISEU PARNO

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

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ezequiel Parno - 

OAB:29.318/SC

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

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

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

1.631,66 (um mil e seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$786,33 (setecentos e oitenta e 

seis reais e trinta e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$815,83(oitocentos e quinze reais e oitenta e três 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.: 732396 Nr: 28575-29.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE ASSIS SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:2540/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

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

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

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

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.: 768682 Nr: 21590-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR PEREIRA DE SOUZA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

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

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

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

727,48 (setecentos e vinte e sete reais e quarenta 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$ 

350,63(trezentos e cinquenta reais e sessenta e três e 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.: 794395 Nr: 710-60.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE MIRANDA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFFAELA SANTOS MARTINS 

- OAB:14516/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$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 6 de 516



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.: 980800 Nr: 14468-38.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MOLEDO ALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: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.: 1027835 Nr: 35732-14.2015.811.0041

 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: ELMI DE FARIAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB: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$ 

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.: 1049291 Nr: 46074-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

731,15 (setecentos e trinta e um reais e quinze centavos), a que foi 

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

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

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

354,30(trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta 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.: 1082725 Nr: 2807-28.2016.811.0041

 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: JONAS MANOEL MALHEIROS FILHO

 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: 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$ 

523,71 (quinhentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 146,86(cento e 

quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356786 Nr: 27132-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE OLIVEIRA GUASSÚ

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

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

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

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

782,02 (setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$361,51 (trezentos e sessenta e um reais e cinquenta 

e um centavos), para recolhimento da guia de custas e 
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R$391,01(trezentos e noventae um reais 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.: 360705 Nr: 30635-77.2008.811.0041

 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: JOELSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROSMERI 

VALDUGA - OAB:11550/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$ 

659,04 (seiscentos e cinquenta e nove reais 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$282,19(duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378541 Nr: 14700-60.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

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

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

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

4.524,33 (quatro mil e quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e três 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.288,19 (dois mil e duzentos e 

oitenta e oito reais e dezenove centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 2.221,39 (dois mil e duzentos e vinte e um reais e trinta e 

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

valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco 

centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777013 Nr: 30349-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHNA, DONIZETE GUEDES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, 

PAULO SERGIO CIRILO - OAB:5.448-B/MT

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

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

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

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.: 825497 Nr: 31501-12.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROJETUS ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS GERAIS ENERGIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690

 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.: 857708 Nr: 59937-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO DOS MINISTROS EVANGÉLICOS 

CRISTÃOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES - OAB:PROM 
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DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, LEONARDO VIEIRA 

DE SOUZA (PGE) - OAB:17522, MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida CONSELHO DOS MINISTROS 

EVANGÉLICOS CRISTÃOS, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 504,07(quinhentos 

e quatro reais e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

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

para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22(cento e vinte e sete 

reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952453 Nr: 1213-13.2015.811.0041

 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: EDINALDO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

1.453,48 (um mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$726,74(setecentos e vinte e seis 

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

R$726,74(setecentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953602 Nr: 1845-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILSON VICENTE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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$ 

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 e 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.: 1032836 Nr: 38016-92.2015.811.0041

 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: WILSON DE SOUZA 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - 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$ 

528,98 (quinhentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), a que 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 152,13(cento e 

cinquenta e dois reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084151 Nr: 3479-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO VIEIRA 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

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

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

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

521,52 (quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), a que 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,67(cento e 

quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090773 Nr: 6456-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SCOZZIERO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL NADAF DE MELO - 

OAB:17485/MT, VITOR CARMO ROCHA - OAB:OAB/MT 15.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 
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OAB:11.800/MT

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

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

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

1.200,24 (um mil e duzentos reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094144 Nr: 7997-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUKLEY LOPES ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 

5.871

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

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

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

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 

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.: 1103210 Nr: 11790-16.2016.811.0041

 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: PAULINO MANOEL DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

519,53 (quinhentos e dezenove reais e cinqwuenta e três centavos), a 

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

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

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

142,68(cento e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158060 Nr: 35099-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR JOSÉ FERNANDES ARAGÃO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, 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$ 

515,28 (quinhentos e quinze 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$ 138,43(cento e 

trinta e oito 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.: 1171519 Nr: 40789-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO VIEIRA DA LUZ

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

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 

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.: 1233150 Nr: 15947-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCICLEA ANTONIA SANTOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA ARAUJO - 

OAB:21.635/MT, ESLY GERALDO PINHEIRO - OAB:16549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12.368-B/MT

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

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

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

R$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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804400 Nr: 10867-92.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANTONIO ZANCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

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.: 895122 Nr: 26603-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE THAIS DO AMARAL CERZOSIMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT 11.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:100945

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

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

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

505,09 (quinhentos e cinco reais e nove centavos), a que foi condenado 

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

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

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

e oito reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964172 Nr: 6604-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE FERNANDO TORRES

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 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$ 

536,04 (quinhentos e trinta e seis reais 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$ 159,19(cento e 

cinquenta e nove reais e dezenove 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.: 974676 Nr: 11459-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DAMIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ

 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$ 

718,34 (setecentos e dezoito reais e trinta 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$ 

341,49(trezentos e quarenta e um reais e quarenta 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1037256-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (AUTOR)

V.G. COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAUMGARTEN INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

 

Processo Eletrônico n. 1037256-58.2017.8.11.0041 Vistos. Recuperação 

judicial de San Remo Comércio de Roupas Ltda.– ME e outras. A União 

(Fazenda Nacional) opôs os embargos de declaração de id. 11552663 

contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da 

empresa San Remo Comércio de Roupas Ltda. (id. 11180635) e, no mesmo 

ato, determinou que a recuperanda buscasse o parcelamento dos seus 

débitos tributários para os fins do art. 57 da LRF, afastando, por outro 

lado, a aplicação dos art. 10-A, § 2º, da Lei n. 10.522/2002 e do art. 3º, § 

1º, do Decreto Estadual n. 1.672/2003, por serem incompatíveis com os 

arts. 170, III, e 5º, XXXV, da Constituição Federal. A embargante alega que 

“não houve pronunciamento expresso no que concerne à questão da 
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dispensa da apresentação de certidões de regularidade fiscal e a negativa 

de vigência aos arts. 57 e 58 da Lei nº 11.101/2005 e ao art. 191-A do 

CTN”, requerendo que seja sanada omissão no referido decisum. Com 

efeito, ao que parece, o nobre causídico não leu atentamente a decisão 

ora invectivada, porquanto, em nenhum momento, este juízo dispensou a 

recuperanda da apresentação de certidão de regularidade fiscal, pelo 

contrário, determinou que as recuperandas fizessem o parcelamento dos 

seus débitos pendentes, facultando-lhe a escolha daquele que lhe for 

mais favorável. Na realidade, exatamente para evitar que as empresas 

recuperandas deixem de buscar o parcelamento dos seus créditos 

tributários é que este juízo tem adotado o posicionamento exteriorizado na 

decisão embargada. Como é de conhecimento comezinho, a jurisprudência 

tem afastado a exigência do art. 57 da LRF quando da concessão da 

recuperação judicial, por entender que as disposições da Lei n. 

10.522/2002 são inconstitucionais em dois pontos: a) porque se exige que 

a empresa renuncie ao seu direito de questionar a constituição dos seus 

débitos tributários (previsão presente em qualquer parcelamento tributário 

vigente); e b) porque o parcelamento e desconto previsto na Lei n. 

10.522/2002 não seria o mais favorável existente, não estando de acordo 

com o previsto no art. 47 da LRF. Por outro lado, conforme registrado na 

decisão embargada, não se deve permitir deliberadamente que as 

empresas tenham a recuperação judicial concedida (art. 58 da LRF) 

mesmo sem a apresentação da comprovação da quitação dos débitos 

tributários, porque tal circunstância, na visão deste juízo, igualmente 

atenta contra o art. 47 da LRF, já que o recolhimento de tributos também 

diz respeito à função social da empresa. Seguindo essa linha de 

raciocínio, foi exatamente objetivando incentivar as empresas 

recuperandas a buscarem o adimplemento de seus tributos, que este juízo 

afastou a exigência de as empresas renunciarem ao direito de questionar 

a constituição dos débitos tributários e autorizou a opção pelo 

parcelamento mais favorável existente. De qualquer forma, é de se 

ressaltar que ainda não é chegada a fase do art. 57 da LRF neste 

processo – que acaba de ter o seu processamento deferido –, de maneira 

que não há que se falar em negativa de vigência ao referido dispositivo 

legal, tampouco aos arts. 58 e 83 da LRF e aos arts. 186 e 191-A do CTN. 

Com essas considerações, por não verificar qualquer omissão a ser 

sanada no presente caso, rejeito os embargos de declaração opostos 

pela União (Fazenda Nacional), mantendo incólume a decisão referente ao 

id. 11180635. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1020780-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARINI NESPOLI (AUTOR)

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (RÉU)

Itaú Unibanco S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL EDITAL PRAZO: 30 DIAS ÚTEIS AUTOS N.º 

1 0 2 0 7 8 0 - 4 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  E S P É C I E :  R e c u p e r a ç ã o 

Judicial->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 REQUERENTE: TAURO MOTORS VEICULOS 

IMPORTADOS LTDA INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO : 

CREDORES/INTERESSADOS FINALIDADE: Proceder à intimação dos 

credores e interessados acerca do recebimento do plano de recuperação 

judicial da empresa TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA, bem 

assim conferir publicidade à relação nominal de credores apresentada 

pela administradora judicial. RELAÇÃO DE CREDORES DA 

ADMINISTRADORA JUDICIAL: Credores Trabalhistas: 1.ANA ADELIS PINTO 

DE FIGUEIREDO - R$ 4.818,46; 2.BENEDITA DA SILVA RONDON - R$ 

9.663,22; 3.BRUNO COSTA SILVA - R$ 3.567,95; 4.BRUNO HILÁRIO 

BORGES - R$ 9.358,33; 5.CARLOS ALBERTO SOUZA ALVES - R$ 891,28; 

6.CELSO FERREIRA LIMA - R$ 4.821,23; 7.CEZAR BATISTA SIQUEIRA DA 

SILVA - R$ 3.226,16; 8.DORIVAL DE SOUZA SANTOS - R$ 3.785,01; 

9.EBSONN RIBEIRO SOARES - R$ 3.940,56; 10.EDER CARLOS DAS 

VIRGENS - R$ 2.106,17; 11.EDSON ALBERTINO DE ALMEIDA – R$ 

1.493,10; 12. ELINALDO DA SILVA - R$ 5.658,31; 13.ELSA AZEVEDO 

BARBOSA - R$ 12.935,75; 14. EMILIO DUARTE ROMEIRO - R$ 10.437,05; 

15.GILBERTO ARAUJO DE ANDRADE - R$ 12.194,65; 16.GONÇALO PINTO 

DA SILVA - R$ 5.289,73; 17.HUGO ALVES DE ALMEIDA - R$ 7.776,61; 

18.IVANIL DOS SANTOS - R$ 16.733,83; 19.JEFFERSON VICENTE 

LOMBARDI - R$ 9.635,39; 20.JOÃO CANDIDO FERREIRA JUNIOR - R$ 

12.945,69; 21.JOÃO MARCOS DE MORAIS - R$ 14.731,15; 22.JOÃO 

PAULO MAGALHÃES PINTO - R$ 6.121,04; 23.JOSE CARLOS DE AMORIM 

ROBERTO - R$ 6.434,47; 24.KAMILA SOUZA SALOMAO - R$ 886,56; 

25.LEONARDO WESLEY TOMAZ – R$ 2.198,07; 26.LUCIANA APARECIDA 

DA SILVA - R$ 8.136,91; 27.LUIZ CARLOS NEVES DE CAMARGO - R$ 

4.312,30; 28.MARCELO BOF MATHEUS - R$ 4.742,69; 29.MARCIO JOSÉ 

DE MIRANDA - R$ 4.144,26; 30.MARCIO SANTANA SAMPAIO - 

R$11.251,76; 31.MARCOS ANTONIO LEAL - R$ 5.404,36; 32.MARCOS 

AZEVEDO CORREA - R$ 1.511,32; 33.MARCOS JUNIOR ALMEIDA E SILVA 

- R$ 3.389,23; 34.MARIA APARECIDA DA ROXA - R$ 5.781,35; 

35.MAURICIO BENCICE FILHO - R$ 3.813,48; 36.NEDSON BORGES - R$ 

7.285,57; 37.OSVALDO EVARISTO ALVES - R$ 1.951,46; 38.PAULO 

CONCEIÇÃO DE ALMEIDA - R$ 78.686,35; 39.PAULO HENRIQUE BOSCOLO 

CAMARGO - R$ 2.045,15; 40.PAULO HENRIQUE SCHWARZ - R$ 1.853,20; 

41.PEDRO ROBERTO SENEDA - R$ 4.395,26; 42.RAFAEL GONÇALVES 

PIMENTA - R$ 2.169,37; 43.RENATA PEREIRA DE ALMEIDA SORNAS - R$ 

6.569,68; 44.RODRIGO PEREIRA DA SILVA - R$ 1.504,76; 45.ROSILENE DE 

SOUZA PACHECO - R$ 5.409,42; 46. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA - 

R$ 5.248,62; 47.SINEANA CINTRA MARDIROSSIAN - R$ 18.557,63; 

48.WAGNER DE OLIVEIRA - R$ 1.466,27; 49.WENDER DE LUCAS COSTA 

PINTO - R$ 1.045,79; Credores Com Garantia Real: 50.HPE 

AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - R$ 5.646.016,61; 51.HPE 

AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - R$ 602.000,00; Credores 

Quirografários: 52.04 VEÍCULOS LTDA – R$ 1.340,61; 53.6 TROPICAL 

PNEUS LTDA - R$ 1.282,00; 54.ALKAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 

R$ 568,00; 55.ALTERNATIVA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - R$ 

6.511,94; 56.AMARILDO A DE MATOS E CIA LTDA - R$ 26,00; 57.ANDREA 

BOSCOLO CAMARGO - R$ 1.645.183,08; 58.ARQUIVOTECA CENTRAL DE 

G. ARQ. E DOC. LTDA - R$ 2.341,85; 59.BANCO BRADESCO S.A. - R$ 

109.750,90; 60.BANCO DO BRASIL S.A. - R$ 1.032.368,34; 61.BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. - R$ 216.666,65; 62.BECKER CONSULTORIA 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 3.350,90; 63.BOOKEEPERS 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA S/S LTDA - R$ 31.050,54; 64.BRASPRESS 

TRANSPORTES URGENTES LTDA - R$ 366,02; 65.BRASPRESS 

TRANSPORTES URGENTES LTDA - R$ 204,99; 66.BRUNO COSTA SILVA - 

R$ 40.000,00; 67.CDA ATACADO DE PRODUTOS DESC. E LIMP. LTDA - R$ 

2.719,41; 68.COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO LTDA - R$ 1.324,06; 

69. COOP. DE CRÉD. LIVRE ADM. DO SUDOESTE DA AMAZ. LTDA - SICOB 

CREDISUL - R$ 310.827,63; 70.COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - 

R$ 336,97; 71.CUIABANA COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - 

R$ 658,00; 72.DEIJANI TRANSPORTES LTDA - R$ 52,00; 73.DIEGO 

FAQUINI DE LIMA - R$ 540,00; 74.DISBAC DISTR BATERIAS E 

COMPONENTES LTDA - R$ 550,00; 75.DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQ. 

E FERRAMENTAS S/A - R$ 13.167,38; 76.ELEMENTAL INDÚSTRIA - R$ 

520,00; 77.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 

248,90; 78.ESTRELA DA BORRACHA COM LTDA - R$ 600,00; 

79.EVERMAX LOG DIST PEÇAS DERIV PET LTDA - R$ 16.247,42; 

80.FROTA DIESEL COM DE AUTO PECAS LTDA - R$ 104,00; 81.GUEDES E 

NAKATA ADVOGADOS - R$ 3.670,35; 82.HC VEÍCULOS INDUSTRIAL E 

COMERCIAL LTDA - R$ 599,50; 83.ITAÚ UNIBANCO S.A. - R$ 

1.430.472,12; 84.J C AUTO MOTORS LTDA - R$ 933,00; 85. JAVALI 

DISTRIBUIDORA DE ELETRO PEÇAS LTDA - R$ 2.710,52; 86.JC AUTO 

MOTORS LTDA - R$ 1.890,00; 87.JCMATTIAS NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS 

LTDA – R$ 339,52; 88.JERONIMO & JERONIMO JR LTDA - R$ 1.072,88; 

89.JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - R$ 460,00; 90.JOLDEMAR 

FERREIRA E CIA LTDA - R$ 7.387,50; 91.KEKO ACESSÓRIO LTDA - R$ 

3.980,95; 92.LAVANDERIA ALBA LTDA - R$ 379,90; 93.MACRO LEBLON 

TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA - R$ 252,80; 94.MIT2 COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA - R$ 1.095,01; 95.MIX COMPONENTES AUTOMOTIVOS 

LTDA - R$ 245,65; 96.MULTI PADRÃO TUDO EM MAT ELÉTRICOS LTDA - 
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R$ 121,01; 97.NAVEGANTES DO SUL COM DE PEÇA - R$ 743,00; 98. NBS 

INFORMÁTICA LTDA - R$ 3.526,20; 99.OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - R$ 

323,50; 100. PEMAZA CENTRO NORTE S/A - R$ 756,80; 101.PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA - R$ 69.956,01; 102.T PARTS COMERCIAL E 

IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA - R$ 4.878,59; 103.TATICCO 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - R$ 508,33; 104.TNC AUTOMOTIVE 

COMÉRCIO DE PEÇAS EQUIP EIRELLI - R$ 599,80; 105.TNT MERCÚRIO 

CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A - R$ 241,84; 106.TNT 

MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A - R$ 95,92; 

107.TRANSRÁPIDO SINALVERDE LTDA - R$ 81,20; 108.TSL TECNOLOGIA 

EM SISTEMAS DE LEG - R$ 756,93; 109.VIAÇÃO JUÍNA LTDA - R$ 35,00; 

110.VICTOR CAMARGO BODINI & CIA LTDA - R$ 12.165,08; 111.VISOLUX 

LOCADORA DE PAINÉIS - R$ 1.440,00; 112.WEBM INTERNET E SISTEMAS 

- R$ 225,91; 113.WEGA MOTORS LTDA - R$ 17.833,98; 114.WURTH DO 

BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA - R$ 8.714,58; 115.WURTH DO BRASIL 

PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA – R$ 4.881,86; Credores Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte: 116.A R DA SILVA COMÉRCIO ME - R$ 

641,80; 117.ALTAMIR MARIANO ME - R$ 1.150,46; 118.ALTERNATIVA 

COMÉRCIO DE AUTO PECAS LTDA ME - R$ 4.719,66; 119.ALVES COSTA 

E CAMPOS COSTA LTDA EPP - R$ 570,00; 120.AMILTON MEDEIROS 

COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. EIRELI - R$ 1.046,64; 121.AVELINA 

MARIA DE CAMPOS SILVA ME - R$ 512,60; 122.BRAFILTROS COMÉRCIO 

DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA ME - R$ 760,94; 123.CUIABÁ 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - R$ 1.220,00; 

124.CRIARI COMUNICAÇÃO LTDA ME – R$ 6.602,01; 125.EDUARDO LEHR 

ME - R$ 650,00; 126.KARANGÃO AUTO PEÇAS LTDA EPP - R$ 5.017,08; 

127.L M DA SILVA COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME - R$ 3.350,00; 128. 

LIGAMÍDIA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME - R$ 246,00; 129.MARQUES 

PAES DE BARROS E CIA LTDA EPP - R$ 12.127,00; 130.POVOAS & 

CORREA POVOAS LTDA ME - R$ 2.564,26; 131.R M FRARE EPP - R$ 

7.134,16. DECISÃO/DESPACHO: (...) Recebo o Plano De Recuperação 

Judicial apresentado pela recuperanda (id 10404944/10404450). 

Expeça-se edital contendo o aviso de recebimento do plano de 

recuperação judicial (art. 53, parágrafo único) e a relação de credores da 

Administradora Judicial (art. 7º, §2º), atendendo assim ao princípio da 

economia processual e consequentemente onerando menos a 

recuperanda. Consigne-se no referido Edital que os credores têm o Prazo 

De 30 (trinta) dias úteis para manifestarem eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 

do Edital; bem como que o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus 

sócios ou o Ministério Público, apresentem Impugnação contra a relação 

de credores do Administrador Judicial, no Prazo De 10 (dez) Dias úteis, 

nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/05. (...) ADVERTÊNCIAS/PRAZO: Os 

documentos que lastrearam a elaboração da lista de credores 

encontram-se à disposição de qualquer credor ou interessado junto à 

administradora judicial nomeada por este juízo, Dra. Aline Barini Néspoli, 

OAB/MT 9.229, com endereço profissional na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 2.000, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, sala 707, Bairro 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, Cuiabá/MT, telefones (65)3359-2316 e 

(65)99983-3166, aline.admjud@gmail.com, site: www.abn.adm.br. Os 

credores, o Comitê, a devedora ou seus sócios e o Ministério Público terão 

o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação deste edital, para 

apresentar diretamente ao juízo suas impugnações quanto aos créditos 

supramencionados (art. 8º, caput, da lei 11.101/05). Qualquer credor 

poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da 

publicação deste instrumento convocatório, objeção ao plano de 

recuperação judicial apresentado pela devedora (art. 55, caput, da lei 

11.101/05). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo 

Oliveira Carilli, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018. 

Creuza Pereira da Costa Tezolin Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (AUTOR)

V.G. COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAUMGARTEN INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

 

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO DE CREDORES Processo: 

1 0 3 7 2 5 6 - 5 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  E S P É C I E :  R e c u p e r a ç ã o 

Judicial->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 PARTES REQUERENTES: PANTANAL COMÉRCIO DE ROUPAS 

EIRELI. – ME, JARDIM AMÉRICA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – ME, V.G 

COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – ME e SAN REMO COMÉRCIO DE ROUPAS 

EIRELI – ME. ADVOGADOS: Marco Aurélio Mestre Medeiros, OAB/MT 

15.401 FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS, nos 

termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05, da presente ação de Recuperação 

Judicial deferida às empresas , consoante consta da decisão a seguir 

transcrita, ficando advertidos os credores do prazo disposto no art. 7º, 

parágrafo 1º da Lei n. 11.101/2005 para, em 15 (quinze) dias 

apresentarem suas habilitações de crédito ao Administrador Judicial, bem 

como consignando-se, ainda, que os credores terão o prazo de 30 (trinta) 

dias, para manifestarem sobre o Plano de Recuperação Judicial, a partir da 

publicação do edital a que alude o § 2º, do art. 7º, ou § único, do art. 55, 

da aludida norma. O presente edital será publicado, e afixado no lugar de 

costume para que no futuro ninguém possa alegar ignorância. 

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES DECISÃO: “Trata-se de 

pedido de recuperação judicial formulado por PANTANAL COMÉRCIO DE 

ROUPAS EIRELI. – ME, JARDIM AMÉRICA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – 

ME, V.G COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – ME e SAN REMO COMÉRCIO DE 

ROUPAS EIRELI – ME, apontando um endividamento no valor de R$ 

5.976.925,51, entre credores trabalhistas, quirografários e ME/EPP, 

conforme relação constante no id. 11086478.Foi determinada a emenda à 

inicial para recolhimento das custas processuais sobre o valor da causa, 

autorizado o seu pagamento em seis parcelas (id. 11155461), bem como 

juntada da relação integral de empregados da requerente V.G. Comércio 

de Roupas Eireli – ME e da demonstração do resultado do exercício social 

2014 da requerente Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME. As 

requerentes emendaram a inicial comprovando o pagamento da primeira 

parcela das custas processuais (id. 11161595), bem como juntando a 

demonstração do resultado do exercício social 2014 da requerente 

Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME (id. 11161587). Quanto à relação 

integral de empregados, a requerente V.G. Comércio de Roupas Eireli – ME 

informou que a unidade está fechada temporariamente, não tendo 

funcionários registrados, todavia, compõe o grupo econômico. É o relato 

do necessário. Decido.1. DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Diante da emenda à inicial, passo à análise dos 

pontos relevantes para o deferimento ou não do processamento da 

recuperação judicial requerida. A documentação acostada aos autos 

demonstra que as empresas individualizadas no preâmbulo da petição 

inicial de fato formam o intitulado “Grupo San Remo”, o qual tem atuação 

econômica e administrativa conjunta, homogeneidade de negócios, e 

muitos credores/fornecedores, aos quais será direcionado o plano de 

recuperação, são comuns a todas. Portanto, como estão em contexto 

fático comum e, ademais, presentes os requisitos do art. 46 do CPC, 

admito o processamento da ação recuperacional em litisconsórcio ativo. 

Prosseguindo, o art. 52 da LRF estabelece que, estando em termos a 

documentação exigida no art. 51, o magistrado deferirá o processamento 

da recuperação judicial, ressaltando-se que tal análise deve ser feita em 

conjunto com a verificação dos requisitos do art. 48 da mesma lei, o que 

faço nas linhas a seguir. Verifico que as requerentes exercem suas 

atividades empresariais a mais de 02 anos, conforme se vê das certidões 

simplificadas da JUCEMAT (ids. 11086490; 11086494; 11086495 e 

11086496), estando, portanto, preenchido o requisito temporal previsto no 

caput do art. 48 da LRF. Ademais, as requerentes declaram que não são 

falidas, tampouco obtiveram recuperação judicial anteriormente, além de 

não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por 

quaisquer dos crimes previstos na LRF (ids. 11086449; 11086450; 

11086451 e 11086453), de maneira que, a princípio, veem-se preenchidos 
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os requisitos previstos no art. 48 da LRF. Quanto aos documentos 

apontados no art. 51 da LRF, constato que: a) As requerentes 

apresentaram a exposição das causas concretas da sua situação 

patrimonial e as razões da sua crise econômico-financeira (ids. 11086430 

e 11086443); b) As suas demonstrações contábeis referentes ao período 

de 2014 ao presente ano (até a data do pedido) foram apresentadas 

(ids.11086454;11086457;11086455;11086458;11086454;11086457;11086

455;11086458;1086467;11086469;11086470;11086471;11086472;110864

74;11086476;11086477 e 11161587); c) As relações de credores 

concursais e extraconcursais foram juntadas (ids. 11086478 e 

11086479); d) As relações dos funcionários também constam nos autos 

(ids. 11086480; 11086482 e 11086483); e) A certidão de regularidade das 

empresas perante a JUCEMAT e os seus atos constitutivos igualmente 

f o r a m  a p r e s e n t a d o s 

(ids.11086485;11086486;11086487;11086489;11086490;11086494;11086

495;110849; f) A relação dos bens particulares dos sócios das 

requerentes, constantes das declarações de imposto de renda, foi 

apresentada (ids. 11086504;11086501;11086499 e 11086500); g)Foram 

juntados os extratos atualizados das contas bancárias das requerentes 

(ids. 11086506;11086508;11086510;11086511 e 11086512); h) Foram 

apresentadas as certidões de protesto dos cartórios de Cuiabá e Várzea 

Grande (ids. 11086516;11086518;11086519 e11086520); i) A relação de 

ações em que as requerentes figuram como parte também foi apresentada 

(ids. 11086523;11086525;11086526 e 11086529). A rigor, verifico que 

foram cumpridas, também, as exigências do art. 51 da LRF, tornando-se 

imperioso o deferimento do processamento da recuperação judicial das 

empresas requerentes. Assim, diante do exposto, nos termos do art. 52 

da Lei nº 11.101/05, defiro o processamento da Recuperação Judicial das 

empresas PANTANAL COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI. – ME, JARDIM 

AMÉRICA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – ME, V.G COMÉRCIO DE 

ROUPAS EIRELI – ME e SAN REMO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – ME, 

objetivando a preservação da sua função social e o estímulo à atividade 

econômica, ressalvando que o processamento da demanda não poderá 

inviabilizar o recebimento de importâncias e créditos oriundos de negócios 

e contratos que não se submetem aos efeitos da ação recuperacional e, 

por conseguinte: a. Nomeio como Administradora Judicial a empresa 

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.825.284/0001-95, com sede 

na Rua Presidente Wenceslau Braz, n. 202, Morada do Sol, Cuiabá/MT, 

CEP. 78.043-508, telefones (65) 3054 5040 e (65) 3622 3889 , neste ato 

representada por MARCO ANTONIO LORGA, administrador de empresas, 

inscrito no CRA sob o nº 298, que deverá ser intimado pessoalmente para, 

em 48 (quarenta e oito) horas, comparecer na Secretaria desta Vara Cível 

e, acaso aceite o múnus, prestar o compromisso legal de bem e fielmente 

desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele 

inerentes, nos termos do art. 22 da LRF.(65) 3054 5040(65) 3622 3889. 

Fixo a remuneração da administradora judicial em R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), quantia que está dentro do limite previsto 

no §1º do art. 24 da LRF e mostra-se compatível com o trabalho a ser 

realizado. Para saldar esta remuneração a parte recuperanda adiantará a 

quantia mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), até o limite do montante 

fixado, devendo ser paga até o dia 10 do mês subsequente ao vencido, 

mediante depósito direto na conta indicada pela administradora judicial, que 

deverá expedir documento fiscal hábil a comprovar o pagamento. Quando 

do encerramento da recuperação judicial, o saldo de honorários 

remanescente deverá ser pago em parcela única, no prazo de 30 dias, 

após apresentação de relatório circunstanciado, previsto no art. 63, III da 

LRF. Por oportuno, quanto aos honorários do administrador judicial, cabe 

observar que, não obstante as empresas requerentes sejam micro 

empresa e empresa de pequeno porte, não se aplica, neste caso, a 

limitação de 2% do valor do endividamento, previsto no § 5º do art. 24 da 

LRF, aplicando-se, neste caso, a regra geral prevista no § 1º do referido 

dispositivo. Isso porque, tal limitação somente se justifica diante de casos 

em que as empresas devedoras optam pelo plano especial previsto nos 

arts. 70 e seguintes da LRF, uma vez que, nessa situação, há diminuição 

dos trabalhos a serem realizados pelo administrador judicial, porque 

sequer há designação de assembleia-geral de credores para deliberação 

sobre o plano. Ademais, no presente caso, observa-se que há quatro 

empresas no polo ativo, de maneira que os trabalhos a serem 

desenvolvidos no curso processual exigem dedicação considerável e a 

remuneração do auxiliar do juízo deve ser compatível com tais 

particularidades. A administradora judicial, dentre suas atribuições legais, 

deverá informar ao juízo a situação das empresas recuperandas em 30 

(trinta) dias, para fins do art. 22, inciso II, alíneas “a” primeira parte 

(fiscalizar as atividades do devedor) e “c” (apresentar relatório mensal 

das atividades do devedor), da LRF. Os relatórios mensais de atividades 

das recuperandas apresentados pela administradora judicial devem trazer 

a devida interpretação dos dados contábeis registrados nos documentos 

por ele juntados, devendo mencionar que atividades a empresa vem 

desenvolvendo nesse período, com a devida correlação entre as 

informações contábeis e a realidade apurada em suas diligências junto à 

empresa, bem como mencionar quaisquer outras informações que entenda 

relevantes. Aportado aos autos os referidos relatórios mensais das 

atividades das devedoras, os credores e recuperandas poderão tomar 

ciência de seu conteúdo nos autos principais, independentemente de 

intimação, diante de sua periodicidade, para se pronunciarem, se assim o 

quiserem, e requererem o que entender de direito. Cabe, ainda, à 

administradora judicial fiscalizar a regularidade do processo e o 

cumprimento dos prazos pelas recuperandas. b. Determino a dispensa da 

apresentação de certidões negativas para que as devedoras exerçam 

suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para 

recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, sem 

prejuízo do recebimento pelos serviços reconhecidos e efetivamente já 

prestados[1]; c. Em observância ao art. 69 da LRF, deverão as 

recuperandas acrescentarem em seus atos, contratos e documentos 

firmados a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, após o respectivo 

nome empresarial; d. Ordeno a suspensão de todas as ações e 

execuções contra as requerentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, nos termos e com as ressalvas contidas no art. 6º e seus 

parágrafos e art. 49, §§3º e 4º, ambos da LRF, exclusivamente com 

relação às recuperandas (STJ, REsp n. 1.333.349/CE), cabendo às 

devedoras promoverem a comunicação da suspensão processual aos 

juízos competentes, a teor do art. 52, §3º, da LRF; e. As requerentes 

deverão apresentar as suas contas demonstrativas mensais enquanto 

perdurar a recuperação judicial, até o 10º dia subsequente ao 

encerramento do respectivo mês, sob pena de destituição de seus 

administradores, devendo atender prontamente às solicitações da 

administradora judicial para permitir o acompanhamento de suas 

atividades; f. No prazo de 05 dias, deverão as recuperandas apresentar a 

sua lista completa de credores, na forma exigida pelo art. 51, III, da LRF, 

incluindo todos os créditos devidos, até mesmo aqueles não sujeitos aos 

efeitos da recuperação judicial, a qual constará do edital previsto no art. 

52, § 1º, da LRF; bem como declaração de preenchimento dos requisitos 

previstos no art. 48 da LRF e extratos bancários dos últimos 30 dias (art. 

51, VII). Cabe esclarecer que a relação de credores prevista no art. 51, III, 

da LRF deve incluir todo e qualquer crédito existente, até mesmo aqueles 

assegurados por garantias fiduciárias e os tributários, fazendo a sua 

devida distinção, tudo isso com o objetivo de permitir uma análise ampla da 

situação de endividamento da empresa. g. As recuperandas deverão 

apresentar o plano de recuperação judicial no prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias corridos, contados da publicação desta decisão, cabendo 

à mesma o estrito cumprimento das exigências contidas nos arts. 53 e 

seguintes da LRF, com a indicação concreta dos meios de recuperação a 

serem empregados, sob pena de convolação do pedido em falência, 

ficando ainda advertida acerca do disposto nos arts. 52, § 4°, e 66 da 

mesma Lei; h. Oficie-se à JUCEMAT para a devida averbação e anotação 

da tramitação da presente recuperação judicial em seus registros; i. 

Oficiem-se os Cartórios de Protesto de Cuiabá e Várzea Grande para que 

se abstenham de lavrar protestos contra as empresas recuperandas, e 

aos órgãos restritivos de crédito para que não promovam novos 

apontamentos, relativos aos créditos objeto desta recuperação judicial, 

suspendendo os já existentes pelo prazo de 180 dias, contados do 

deferimento da recuperação judicial; j. Intime-se o Ministério Público e 

comunique-se por carta as Fazendas Públicas Federal, Estadual de Mato 

Grosso e dos municípios em que porventura a devedora tiver 

estabelecimento, conforme art. 52, V, da LRF, bem como o Tribunal 

Regional do Trabalho da 23º Região a respeito do deferimento do 

processamento desta recuperação judicial; k. Intime-se as recuperandas 

para, em 05 dias, apresentar para a Secretaria, por meio do e-mail 

cba.1civeledital@tjmt.jus.br, a minuta do edital referente ao art. 52, §1º, da 

LRF, na qual deverá constar: a) o resumo do pedido das devedoras e 

desta decisão; e b) a relação nominal de credores apresentada na forma 

exigida no item f acima, com a discriminação do valor e a classificação de 

cada crédito em formato compatível (word). Registro que essa providência 
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busca evitar demora na elaboração da minuta do edital, fato que pode 

comprometer a eficácia do processo de recuperação judicial. Apresentada 

a minuta em meio eletrônico e no formato já exigido para a publicação do 

edital, a Secretaria realizará sua conferência, incluirá a advertência aos 

credores de que terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos para 

apresentar diretamente à administradora judicial suas habilitações ou suas 

divergências quanto aos créditos relacionados (art. 7º, § 1º, c/c art. 9º, 

parágrafo único, todos da LRF) e de 30 (trinta) dias corridos para 

apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial em juízo, 

quando apresentado pelas devedoras, na forma do art. 55 da LRF, 

assinará e devolverá às recuperandas para que elas providenciem a 

publicação no prazo de 05 dias, comprovando nos autos no mesmo prazo. 

Anoto que a publicação do edital deverá ser efetuada na IOMAT e em 

jornal de grande circulação estadual, pelas recuperandas e às suas 

expensas, bem como publicado no DJe pela Secretaria, sendo irrelevante 

a ordem cronológica das publicações, valendo como termo inicial para a 

contagem dos prazos a publicação realizada nos termos do art. 191 da 

LRF. l. Com a apresentação do plano de recuperação expeça-se novo 

Edital, contendo o aviso aludido no art. 53, parágrafo único, da LRF, com 

prazo de 30 (trinta) dias corridos para eventuais objeções pelos credores, 

o qual deverá ser publicado juntamente com o edital do art. 7º, § 2º, da 

LRF (art. 55, LRF), contendo a lista de credores da administradora judicial, 

caso já esteja acostada aos autos, indicando o local, horário e prazo 

comum em que os documentos que fundamentaram a elaboração da lista 

estão disponíveis para consulta, bem como constando as advertências do 

art. 8º da LRF, principalmente o prazo de 10 dias para distribuição perante 

esta Vara de impugnações sobre eventual ausência de crédito, 

legitimidade, importância ou classificação. n. A Secretaria deverá incluir no 

sistema informatizado os dados dos credores e respectivos advogados 

que porventura apresentem instrumento procuratório, para que recebam 

intimação de todas as decisões proferidas nestes autos. Por outro lado, 

convém salientar que os prazos específicos da LRF correrão a partir da 

publicação dos respectivos editais nos órgãos oficiais (art. 191, LRF), e 

não da publicação no DJe. 2. DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES 

NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. No que se refere aos débitos 

tributários das recuperandas, desde já, entendo pertinente exteriorizar o 

posicionamento que vem sendo adotado por este juízo, a fim de que as 

requerentes tenha tempo suficiente para cumprir as determinações do art. 

57 da LRF no momento oportuno. Com efeito, como vinha me manifestando 

anteriormente, tenho o entendimento de que as previsões contidas na Lei 

n. 13.043/2014 e também no Decreto Estadual n. 1.675/2013 – que 

disciplinam o parcelamento tributário na recuperação judicial – mostram-se 

prejudiciais às recuperandas, sobretudo porque exigem que estas 

renunciem ao direito de questionar a constituição do crédito tributário para 

que possam aderir ao parcelamento, em evidente afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Conquanto essa 

exigência seja comum aos parcelamentos tributários existentes, a 

manutenção dessa condição especificamente para empresas em 

recuperação judicial figura-se prejudicial e colide com os fins de 

preservação da empresa estabelecidos no art. 47 da LRF e, por 

consequência, com os princípios gerais da atividade econômica descritos 

no art. 170 da CF, especialmente a função social da propriedade. Isso 

porque retirar das recuperandas o direito de questionar a legalidade de um 

tributo – e, por conseguinte, obriga-las ao pagamento de um tributo 

eventualmente indevido – pode acabar dificultando ou inviabilizando o seu 

soerguimento. Nas palavras do Ministro Antonio Carlos Ferreira no voto 

proferido no AgRg no CC n. 136.130/SP: A lei, portanto, obsta o exercício 

de direito constitucionalmente garantido (art. 5º, XXXV, da CF), impedindo 

que a empresa discuta seus débitos judicialmente. Em tal circunstância, em 

tese, mesmo sendo indevido o tributo cobrado pela Fazenda, ou parte dele 

– o que não é raro –, a empresa estaria compelida a renunciar ao seu 

direito, o que pode dificultar ou inviabilizar a recuperação econômica da 

pessoa jurídica. (...) a sociedade estaria obrigada ao pagamento de 

quantia indevida à Fazenda Pública, afetando patrimônio indispensável 

para o seu soerguimento. É importante esclarecer que a 

inconstitucionalidade dessa previsão especificamente para o caso de 

empresas em recuperação judicial é evidente, porque, diferentemente dos 

demais contribuintes que têm a faculdade de aderir ou não a um 

parcelamento tributário, as recuperandas são obrigadas pelo art. 57 da 

LRF a fazê-lo, para fazer jus à concessão do remédio legal. Em outras 

palavras, exige-se das recuperandas a renúncia a um direito fundamental, 

para que esta possa fazer jus à benesse conferida pela Lei n. 

11.101/2005, o que evidentemente não se pode permitir. Por outro lado, o 

afastamento deliberado da aplicação do art. 57 da LRF para a concessão 

da recuperação judicial permite que as recuperandas permaneçam no 

mercado sem o cumprimento de suas obrigações tributárias, situação 

essa que também atenta contra os preceitos insculpidos no art. 47 da LRF. 

Assim afirmo porque o recolhimento de tributos visa aos interesses da 

coletividade, integrando, portanto, a função social da empresa, sobretudo 

no atual contexto da economia nacional. Dessa maneira, com o objetivo de 

prezar pela função social da empresa (art. 47 da LRF) – que é decorrente 

do princípio da função social da propriedade (art. 170, III, da CF) – e em 

respeito ao art. 5º, XXXV, da CF, entendo necessário afastar a exigência 

legal de que as empresas em recuperação judicial renunciem ao direito de 

questionar a constituição dos créditos tributários. Também visando 

propiciar a preservação da empresa e contribuir para o seu soerguimento, 

dando assim efetivo cumprimento aos dispositivos constitucionais e legais 

acima mencionados, e acrescentando fundamentos ao posicionamento 

que até então adotava, deverá, ainda, ser permitido que as recuperandas 

façam a adesão ao parcelamento tributário mais favorável existente nas 

esferas federal, estadual e municipal, mesmo que diversos daqueles 

disciplinados pela Lei n. 13.043/2014 ou pelo Decreto Estadual n. 

1.675/2013, tal como vem sendo decidido em varas especializadas, 

especialmente pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da 

Comarca de São Paulo nos processos n. 1119876-35.2014.8.26.0100 e 

1007989-75.2016.8.26.0100. Diante desse contexto, para os fins do art. 

57 da LRF, desde já, determino que as recuperandas façam a adesão ao 

parcelamento dos seus débitos tributários pendentes, podendo, a sua 

escolha, optar por aquele que lhes for mais favorável, o que desde já fica 

deferido nos termos da Lei n. 11.101/2005. Ainda, por reconhecer a 

inconstitucionalidade do art. 10-A, § 2º, da Lei n. 10.522/2002, incluído 

pela Lei n. 13.043/2014, bem como do art. 3º, § 1º, do Decreto Estadual n. 

1.675/2013 – eis que incompatíveis com os arts. 170, III, e 5º, XXXV, da 

Constituição Federal –, afasto a aplicação dos referidos dispositivos legais 

para as recuperandas, dispensando-as, portanto, da exigência de que 

renunciem ao direito de questionar a constituição dos créditos tributários a 

serem parcelados, entendimento que deve se estender a todo e qualquer 

REFIS a ser aderido por empresas em recuperação judicial. Oficiem-se às 

Fazendas Públicas acerca desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017.” RELAÇÃO DE 

CREDORES DA DEVEDORA SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - 

ME (CNPJ 07.002.742/0001-03): ART EM COURO COM E CONFEC. LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$1.138,00; BAUMGARTEN IND E CONFECCOES LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$12.104,76; A. BAUMGARTEN LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$1.638,48; CONFECÇOES DELLUCA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$66.507,70; DEMOCRATA CALÇ. E ART. COURO 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$7.920,85; IND E COM. ROUPAS DINIS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$8.456,00; GRAVATARIA STRUZIATTO EIRELI-ME 

ME/EPP, R$4.500,00; H.13 IND E COM VESTUARIO, QUIROGRAFÁRIO, 

R$11.120,74; HOMEM.COM VESTUARIO EIRELI, QUIROGRAFÁRIO, 

R$4.196,10; JUST & CIA LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$19.948,00; 

KRINDGES INDUSTRIA LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$10.192,35; LUPO S/A, 

QUIROGRAFÁRIO, R$2.062,20; NOVA PELLI IND E COM IMP E EXP LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$2.244,46; PACK GYN EMBALAGENS, 

QUIROGRAFÁRIO, R$954,02; SEEDER CONFECÇOES LTDA EPP ME/EPP, 

R$ 10.941,25; USACON IND E CONFEC LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$10.180,96; NIVEL IND E COM CONFECÇOES LTDA, QUIROGRAFÁRIO, 

R$45.698,35; CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOOPING, 

QUIROGRAFÁRIO, R$442.494,16; BANCO DO BRASIL, QUIROGRAFÁRIO, 

R$452.991,16; BANCO ITAU, QUIROGRAFÁRIO, R$165.989,80; BANCO 

BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$265.581,07; CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, QUIROGRAFÁRIO, R$126.121,36; LUCAS RANGEL DUARTE 

TAQUES, TRABALHISTA, R$5.190,33; IVONEY FERNANDES VITORIA, 

TRABALHISTA, R$6092,69; MARIA PEREIRA MARQUES, TRABALHISTA, 

R$4351,49; RODRIGO FELIPE MOREIRA, TRABALHISTA, R$2594,28; 

RUBERLY CONCEICAO DE CAMPOS, TRABALHISTA, R$3025,54; JOAO 

ANDERSON PEREIRA HERANE, TRABALHISTA,R$ 738,29; ICMS, 

EXTRACONCURSAL, R$15.699,55; SIMPLES PARCELAMENTO, 

EXTRACONCURSAL, R$111.485,58; ICMS PARCELAMENTO, 

EXTRACONCURSAL, R$ 52.727,21; SIMPLES, EXTRACONCURSAL, R$ 

90.796,80; IRRF, EXTRACONCURSAL, R$816,50. RELAÇÃO DE 

CREDORES DA DEVEDORA PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - 

ME (CNPJ 11.925.114/0001-69): NIVEL IND E COM CONFECÇOES LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$222.065,33; TOP TAGS FRANQUIAS LTDA, 
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QUIROGRAFÁRIO, R$295.431,23; MICROCONTABIL CONTABILIDADE 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$1.874,00; CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL 

SHOOPING, QUIROGRAFÁRIO, R$422.909,84; BANCO DO BRASIL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$348.789,41; BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, 

R$42.617,52; BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$109.257,08; 

BANCO SANTANDER, QUIROGRAFÁRIO, R$49.395,84; SICOOB, 

QUIROGRAFÁRIO, R$50.000,00; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

QUIROGRAFÁRIO, R$389.066,84; DAIANE SILVA SOUSA, TRABALHISTA, 

R$3.419,22; FERNANDO RODRIGUES, TRABALHISTA, R$2.100,47; JOSE 

CARLOS FERREIRA, TRABALHISTA, R$5.455,27; LUIS EDUARDO DOS 

SANTOS MORAES, TRABALHISTA, R$5.097,78; NERCYLENE PATRICIA 

DOS SANTOS, TRABALHISTA, R$3.947,96; ORLANDIN DE CAMPOS 

PINHO, TRABALHISTA, R$364,30; ICMS, EXTRACONCURSAL, 

R$15.296,83; SIMPLES PARCELAMENTO, EXTRACONCURSAL 

R$62.765,34; SIMPLES, EXTRACONCURSAL, R$76.670,64; IRRF, 

EXTRACONCURSAL, R$ 17,45. RELAÇÃO DE CREDORES DA DEVEDORA 

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI –ME (CNPJ 

15.686.547/0001-60): NIVEL IND E COM CONFECÇOES LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$247.717,00; TOP TAGS FRANQUIAS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$147.465,27; MICROCONTABIL CONTABILIDADE 

LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$1.874,00; SHOPPING TRES AMERICAS, 

QUIROGRAFÁRIO, R$450.450,78; BANCO DO BRASIL, QUIROGRAFÁRIO, 

R$566.403,04; BANCO SANTANDER, QUIROGRAFÁRIO, R$31.511,58; 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUIROGRAFÁRIO, R$385.566,31; ANDREIA 

KESSLER ELIDIO DA SILVA; TRABALHISTA, R$3.580,34; ADRIANA 

PEREIRA SANTOS, TRABALHISTA, R$2.595,66; GENIR FERREIRA DA 

SILVA, TRABALHISTA, R$673,75; VIVIANE NEVES DE ARRUDA, 

TRABALHISTA, R$886,10; SUELLEN PAMELA MENDES GIMENES, 

TRABALHISTA, R$808,52; GLEYCE KELLY DIAS CAMARGO, 

TRABALHISTA, R$404,39; AROLDO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO, 

TRABALHISTA, R$192,50; MATHEUS SANTOS FERREIRA, TRABALHISTA, 

R$198,33; ICMS, EXTRACONCURSAL, R$14.888,32; SIMPLES, 

EXTRACONCURSAL, R$97.031,06; ICMS PARCELAMENTO, 

EXTRACONCURSAL, R$4.109,49. RELAÇÃO DE CREDORES DA 

DEVEDORA V G COMERCIO DE ROUPAS EIRELI – ME (CNPJ: 

22.890.748/0001-40): NIVEL IND E COM CONFECÇOES LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$61.153,21; TOP TAGS FRANQUIAS LTDA, 

QUIROGRAFÁRIO, R$152.883,02; CONDOMINIO VARZEA GRANDE 

SHOPPING, QUIROGRAFÁRIO, R$182.656,29; SICREDI, QUIROGRAFÁRIO, 

R$27.083,37; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUIROGRAFÁRIO, 

R$66.055,57; ICMS, EXTRACONCURSAL, R$14.192,59; SIMPLES, 

EXTRACONCURSAL, R$21.576,35. ADVERTÊNCIAS: FICAM INTIMADOS 

OS CREDORES E TERCEIROS DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 

1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), PARA APRESENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÕES DE CRÉDITO A SEREM ENTREGUES AO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL, E AINDA PARA QUE, QUERENDO, APRESENTEM OBJEÇÃO AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO A SER APRESENTADO NOS TERMOS DO ART. 

55 DESTA LEI E DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS PARA APRESENTAÇÃO 

DE OBJEÇÕES AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM JUÍZO, 

QUANDO APRESENTADO PELAS DEVEDORAS, NA FORMA DO ART. 55 

DA LRF, ASSINARÁ E DEVOLVERÁ ÀS RECUPERANDAS PARA QUE 

ELAS PROVIDENCIEM A PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE 5 DIAS, 

COMPROVANDO NOS AUTOS NO MESMO PRAZO. Ficam ainda intimados 

os credores e terceiros de que foi nomeado Administrador Judicial a 

empresa LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.825.284/0001-95, 

com sede na Rua Presidente Wenceslau Braz, n. 202, Morada do Sol, 

Cuiabá/MT, CEP 78.043-508, telefones (65) 3054 5040 (65) 3054 5040 e 

(65) 3622 3889 (65) 3622 3889 , neste ato representada por MARCO 

ANTONIO LORGA, administrador de empresas, inscrito no CRA sob o nº 

298, onde os documentos da recuperanda podem ser consultados. 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, José Viegas Mendes Neto, 

Estagiário, digitei. Cuiabá/MT, 01 de Fevereiro de 2018. Creuza Pereira da 

Costa Tezolin Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento 56/07-CGJ

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1224350 Nr: 12939-13.2017.811.0041

 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: EMERSON DA SILVA COELHO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEDERSON MEDEIROS RAMOS - 

OAB:6553, 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, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 EMERSON DA 

SILVA COELHO por dependência aos autos da recuperação judicial TRÊS 

IRMÃOS ENGENHARIA LTDA E VALOR ENGENHARIA LTDA (Processo nº 

30015-21.2015.811.0041 – Código 1015739), 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.: 1190412 Nr: 1549-46.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS LESSA ADVOGADOS, PAULO INACIO DIAS 

LESSA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR DA AMAZÔNIA 

S/A IND. E COMERCIO

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

OAB:16633/MT, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 

OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, PAULO INACIO 

DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

"Visto.

CUMPRAM-SE os itens 3 e 4, da r. decisão de fl. 40, OUVINDO-SE a 

Síndica, no prazo de 10 (dez) dias úteis e, em seguida, dando-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1140234 Nr: 27483-40.2016.811.0041

 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: JUVENIL ALVES DOS REIS, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, NATHALIA ALEXANDRE - OAB:

 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 
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inerte. 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.: 1176562 Nr: 42654-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS KLEGIN SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI FERREIRA DE SOUZA - EPP, REPRIKIDS 

COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES E BRINQUEDOS LTDA, MARLI FERREIRA DE 

SOUZA DE PAULA, SP PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA, RM COMERCIO DE BRINQUEDOS E CONFCÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 THAIS KLEGIN 

SANTANA por dependência aos autos da recuperação judicial de 

REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E BRINQUEDOS LTDA E OUTRAS 

(Processo nº 58638-32.2014.811.0041 – Código 947111), 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.: 1226887 Nr: 13738-56.2017.811.0041

 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: RODRIGO ZONIN, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 RODRIGO ZONIN 

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 

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.: 1235424 Nr: 16633-87.2017.811.0041

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, 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, ROGÉRIO DE ALMEIDA PINTO GUIMARÃES 

(PROCURADOR DO TRABALHO) - OAB:PROC. TRABALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA DO TRABALHO NO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA 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.

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.: 890255 Nr: 23373-66.2014.811.0041

 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: COGRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARCOS MAURÍCIO BERNARDDINI - 

OAB:216.610-SP, MARIO SERGIO MARTINEZ LUONGO - OAB:292956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15836, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/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.: 918570 Nr: 42474-89.2014.811.0041

 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: C. C. L. A. A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI CENTRO NORTE, FMC COBRANÇAS LTDA-ME, GARANTIA 

LOCAÇÃO PARA FESTA E EVENTOS LTDA-ME, MARCO ANTONIO LORGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:, SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão proferida dia 20/07/2017, colaciono-o para tal fim: “Vistos. 

Cumpra-se imediatamente o despacho de fls. 27/28. Intime-se a impugnada 

para contestar a presente impugnação no prazo de 5 dias (art. 11 da 

LRF). Transcorrido o prazo, intime-se a recuperanda para se manifestar 

em igual prazo. Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para emitir 

parecer, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo 

profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as 

informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do 

devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação (art. 12, parágrafo único, da LRF). Após, vistas ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 14 de julho de 2017. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126268 Nr: 21417-44.2016.811.0041

 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: JUVERCINO INACIO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

BATISTA - OAB:17.349/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, 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.: 1126270 Nr: 21418-29.2016.811.0041

 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: JOSE DANTAS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

BATISTA - OAB:17.349/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, 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.: 1150522 Nr: 31945-40.2016.811.0041

 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: EDILSON SOUZA PORTELA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

SERVIÇOS LTDA EPP

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

OAB:MT 19.198, MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - OAB:12081

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 EDILSON 

SOUZA PORTELA 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.: 1200577 Nr: 4824-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & 

INFORMATICA LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão proferida dia 16/10/2017, colaciono-o para tal fim: “Vistos. 

Cuida-se de impugnação de crédito formulada pela recuperanda ACPI 

Assessoria Consultoria Planejamento e Informática Ltda., objetivando a 

exclusão do crédito da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico da 

lista de credores do seu processo de recuperação judicial (código 

1159918). Intime-se a impugnada para se manifestar no prazo de 5 dias 

(art. 11 da LRF). Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para emitir 

parecer, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo 

profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as 

informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do 

devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação (art. 12, parágrafo único, da LRF). Após, vistas ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 26 de abril de 2017. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1209263 Nr: 8175-81.2017.811.0041

 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: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DIAS, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9229/MT, RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - OAB:15138

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

OAB:9229/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 
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OAB:7.187/MT

 Em cumprimento ao despacho retro, promovo a republicação da decisão 

proferia no dia 30/08/2017 de fl. 12, para devida intimação de todos os 

causídicos que juntaram procuração nos autos, colaciono-o para tal fim: 

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

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

de trânsito em julgado (exceto quanto se trata de acordo judicial) e b) ata 

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

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

discriminar pormenorizadamente as verbas correspondentes a FGTS, 

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

jurisdicional. Em caso de descumprimento da determinação acima, venham 

os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da 

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

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

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

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

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

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

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

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

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

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

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

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

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

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se. Após, conclusos. Concedo o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 do Código do Processo civil. Às 

providências. Cuiabá, 19 de abril de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1227128 Nr: 13833-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS RODRIGUES DA COSTA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

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

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

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

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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 ELIAS 

RODRIGUES DA COSTA 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 

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.: 720983 Nr: 16460-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONCIO LUIZ DA SILVA, ROSEMEIRE BARROS 

MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 11.806, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:4.497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Impulsionando o feito, reitero a 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.: 921126 Nr: 44096-09.2014.811.0041

 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: CICERO BARBOSA PEREIRA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:MT/12.960, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

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

OAB:6.218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Impulsionando o feito, reitero a 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.: 1204747 Nr: 6381-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSCHETTI S/A EMBALAGENS, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR DA COSTA FLORES 

JUNIOR - OAB:57248, ESTEVAO FRANZOSO LUBISCO - OAB:69536, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7.348-MT, SERGIO 

ROBERTO JUCHEM - OAB:5269-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

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

autos, procedo à intimação do Administrador Judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1226957 Nr: 13778-38.2017.811.0041

 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: ALIDAUTO MATEUS CARDOSO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

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

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

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

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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 
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republicação 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 ALIDALTO 

MATEUS CARDOSO 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 

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):

 Cod. Proc.: 1227517 Nr: 13976-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO EVARISTO TEIXEIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

- OAB:9764-A/MT, RODOLFO EVARISTO TEIXEIRA - OAB:11.205/MS

 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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 RODOLFO 

EVARISTO TEIXEIRA por dependência aos autos da recuperação judicial 

da 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 

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):

 Cod. Proc.: 1232091 Nr: 15550-36.2017.811.0041

 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: MARION PALLACE HOTEL LTDA - ME, GLEICY MARIA 

DE MORAES BIAVA, 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, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 MARION 

PALLACE HOTEL LTDA - ME por dependência aos autos da recuperação 

judicial 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 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.: 1232099 Nr: 15558-13.2017.811.0041

 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: FERNANDES EXPEDITO 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, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO - 

OAB:MT 8.962

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 FERNANDES 

EXPEDITO 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.: 1247142 Nr: 20280-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: ANA KARINA DE MATTOS GUIMARÃES, CLAYTON DA 

COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 

MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, RUBEM MAURO 

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258800 Nr: 23953-91.2017.811.0041

 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: CILENE DA SILVA MARQUES, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

LTDA - ME

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

OAB:18763-A, MAURYANNE CONCEIÇÃO DE ARRUDA - OAB:14853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258811 Nr: 23960-83.2017.811.0041

 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: THALIA KAROLINE DE ALMEIDA COSTA, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DENISE DEIRANE DE 

OLIVEIRA - OAB:11937, 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:14.485

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, o requerente quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à sua 

conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1260383 Nr: 24526-32.2017.811.0041

 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: ÁLVARO GABINO PADILHA JÚNIOR, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

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

OAB:9229/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a requerente quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à sua 

conclusão para apreciação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1252296 Nr: 21864-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO LUIZ GALLIO TENORIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

efeitos (fls. 10/12).

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ROGÉRIO LUIZ 

GÁLLIO TENÓRIO, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de 

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.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126275 Nr: 21422-66.2016.811.0041

 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: FRANCINALDO PEREIRA MUNIZ, 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

 Visto.

FRANCINALDO PEREIRA MUNIZ, ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a Recuperação Judicial de 

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (PROCESSO N. º 

59123-32.2014.811.0041 – CÓDIGO 947963).

O Administrador Judicial requer a intimação do autor para que traga aos 

autos uma nova planilha de cálculo, em observância as divergências 

apontadas (fls. 59/60).

In casu, resta imprescindível para a averiguação do crédito apontado, a 

juntada do cálculo trabalhista com a discriminação de verbas e atualização 

até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial, de acordo com o 

disposto no artigo 9º, II da Lei de Regência.

Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

dias úteis, apresente o documento solicitado.

Com a manifestação nos autos, renove-se vista ao Administrador Judicial, 

para que, no prazo de 05 dias úteis, emita parecer sobre o mérito.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 823710 Nr: 29790-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN JORGE DE SENA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Visto.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença proferida (fl. 46), dê-se 

baixa e arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1046081 Nr: 44397-19.2015.811.0041

 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: M H AFONSO DE OLIVEIRA ME, MARCOS AUGUSTO DE 

OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13776, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1061654 Nr: 51716-38.2015.811.0041

 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 BRADESCO S/A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

CIMENTO LTDA

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

OAB:MT 19.198, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079097 Nr: 921-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DE 

CUIABÁ, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/O, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - 

OAB:OAB/MT 9.913

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 820612 Nr: 26843-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO

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

SILVA - OAB:6.565-MT, FERNANDA SEABRA LUCIANO AIRES - 

OAB:25.497/GO

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

 Visto.

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

decisão proferida à fl. 17, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais (fl. 16).

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

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 847010 Nr: 50560-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FERREIRA DE MEDEIROS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marden Elvis Fernandes 

Tortorelli - OAB:4313/MT, THAÍS DUTRA DA S. CARVALHO - 

OAB:10.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 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.: 847020 Nr: 50570-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO VIEIRA DOS SANTOS, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda 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.: 978939 Nr: 13532-13.2015.811.0041

 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: I. RIEDI & CIA. LTDA, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL - 

OAB:5.200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16.595, 

CRISTIANA VASCONCELOS B. MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5.678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15.359-B /MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LARISSA 

MARQUES BRANDAO - OAB:19.574/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4.681/TO, 

luma mayara de azevedo gevigier emmerich - OAB:5143-B, 

MARCELO LOCATELLI - OAB:37816, NATALIA HONOSTORIO - 

OAB:13.714, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16.338/MS, SUENE CINTYA 

DA CRUZ - OAB:28.002/GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - 

OAB:22.930 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda 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.: 1030199 Nr: 36883-15.2015.811.0041

 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: MAURO SERGIO GALIO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 

9.913

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

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do 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.: 1059308 Nr: 50661-52.2015.811.0041

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES IND. COM. ARTEF. CIMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

RODOBENS S/A em face de J. MARQUES INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA, visando o bem descrito à fl. 05, em razão da inadimplência 

da parte requerida, que deixou de efetuar o pagamento das prestações 

assumidas a partir de 15/04/2015.

 Anteriormente a análise do feito, determino a intimação do administrador 

judicial para que, no prazo de 05 dias úteis, informe o que ficou 

estabelecido no plano de recuperação judicial quando ao crédito 

pertencente ao Banco Rodobens S/A, bem como a natureza jurídica do 

contrato firmado.

 Com a manifestação do administrador judicial, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1187610 Nr: 407-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍS FLÁVIO BARROS DA SILVA

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

LTDA., BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS DANIELLE MAGALHAES 

VILELA - OAB:19108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

efeitos (fls. 10/14).

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por LUÍS FLÁVIO 

BARROS DA SILVA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial 

de LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo nº 

12268-24.2016.811.0041 – Código 1104288), que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191614 Nr: 1922-77.2017.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALINDO - OAB:13.955

 Visto.

Considerando que o RECURSO DE APELAÇÃO de fls. 32/37, foi interposto 

na vigência do CPC/2015, deixo de efetuar o juízo provisório de 

admissibilidade recursal.

Assim, venha à parte recorrida apresentar suas contrarrazões no prazo 

legal.

Na hipótese de ser interposta apelação adesiva, determino seja a parte 

recorrida intimada para apresentar contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, 

certifique-se, e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 72605 Nr: 10162-51.2000.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BERTIN CARLOS GALVAN LTDA, FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA

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

OAB:MT 19.198, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 
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OAB:5.925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYDIO HONORIO SANTOS - 

OAB:2188/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Certifico que, nesta data, em cumprimento ao despacho retro, foi 

cadastrado no sistema Apolo o novo Administrado Judicial Dr. BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA, sendo assim, intimo o mesmo para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 781866 Nr: 35485-38.2012.811.0041

 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: URBANO DE ARAÚJO ROCHA, CONTAUD 

CONTABILIDADE E AUDITORIA S/C LTDA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA, SOL BUS TRANSPORTES URBANOS LTDA

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

OAB:18763-A, JULIO CÉSAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 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.: 817931 Nr: 24350-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO, FABÍOLA BRITO DE FREITAS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA PRATES - OAB:16443 / 

MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, JULIO CESAR LOPES 

DA SILVA - OAB:15348/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/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.: 1004078 Nr: 25162-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERONIMO SOUZA PIRES DE LIMA, HOTERLENE LOPES 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133/MT, JÚLIO CÉSAR LOPES DA SILVA - OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1092770 Nr: 7396-63.2016.811.0041

 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: ANTONIO DE ALMEIDA NETO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

ANTONIO DE ALMEIDA NETO, ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a Recuperação Judicial de TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA (PROCESSO N. º 30015-21.2015.811.0041 – CÓDIGO 

1015739).

A recuperanda manifesta pela intimação do habilitante para que junte aos 

autos os documentos essenciais que demonstram a existência do crédito, 

em consonância com o disposto em Lei (fls. 15/17).

O Administrador Judicial requer a intimação do autor para que apresente 

os documentos comprobatórios do período laboral, da condenação 

trabalhista e seu trânsito em julgado, bem como o “cálculo que atenda o 

artigo 9º da LRE” (sic – fl. 20).

In casu, resta imprescindível para a averiguação do crédito apontado, a 

juntada da sentença trabalhista e a certidão de trânsito em julgado, e o 

cálculo trabalhista com a discriminação de verbas e atualização até a data 

do ajuizamento da Recuperação Judicial, de acordo com o disposto no 

artigo 9º, II da Lei de Regência.

Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

dias úteis, apresente os documentos solicitados.

Com a manifestação nos autos, renove-se vista ao Administrador Judicial, 

para que, no prazo de 05 dias úteis, emita parecer sobre o mérito.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1102776 Nr: 11626-51.2016.811.0041

 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: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA QUADROS, CARLA 

HELENA GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, TAINARA LOURENÇO RIBEIRO - 

OAB:19.898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Visto.

Compulsando os autos, verifico que constou equivocadamente no 

dispositivo da sentença proferida a seguinte redação: “Ante o exposto, 

demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho esta Habilitação 

de Crédito e determino que o administrador judicial retifique o valor do 

crédito habilitado por PEDRO PACHECO, para o valor de R$ 3.250,00, 

reconhecido pela 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, nos autos do 

processo de nº 0000675-11.2015.5.23.0021, classificado como 

trabalhista, no quadro geral de credores da recuperanda.” (sic – fl. 39).

Desse modo, corrijo o erro material apontado e retifico a redação 

mencionada anteriormente a fim de constar: “Ante o exposto, demonstrada 

a existência do crédito ora pleiteado, acolho esta Habilitação de Crédito e 

determino que o administrador judicial retifique o valor do crédito habilitado 

por ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA QUADROS, para o valor de R$ 

3.250,00, reconhecido pela 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, nos 

autos do processo de nº 0000675-11.2015.5.23.0021, classificado como 

trabalhista, no quadro geral de credores da recuperanda”.

No mais, permanece inalterada a decisão exarada à fl. 39.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1139557 Nr: 27178-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER VIEIRA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-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.: 1174453 Nr: 41895-73.2016.811.0041

 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: PAULO RIBEIRO ALENCAR, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763-A, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 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.: 1174829 Nr: 42049-91.2016.811.0041

 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: JOSE DA COSTA BARROS, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, 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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 JOSE DA 

COSTA BARROS 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.

Em razão da juntada do acordo homologado junto à 7ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT (fls. 07/09), revogo a decisão de fl. 12.

 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.: 1176927 Nr: 42783-42.2016.811.0041

 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: LUIZ DONIZETTI, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA DALLE MOLE - 

OAB:2.841/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191451 Nr: 1861-22.2017.811.0041

 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: SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22661-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, EUCLIDES RIBEIRO 

S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA F. JUNQUEIRA - 

OAB:6.638

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda 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.: 1191464 Nr: 1872-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

REGIONAL DO TRABALHO DA 23° REGIÃO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

TRANSPORTES LTDA

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

OAB:684-COREC, THIAGO GURJÃO ALVES RIBEIRO - OAB:PROC. 

TRABALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 

MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA F. 

JUNQUEIRA - OAB:6.638

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda 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.: 1211056 Nr: 8753-44.2017.811.0041

 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: KEIKO WAKINAGUNI MICHIURA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIHANA PASINATO GOMES - 

OAB:20881/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 
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partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação 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 KEIKO 

WAKINAGUNI MICHIURA por dependência aos autos da massa falida 

AUTO LOTAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) LTDA (Processo 

nº 27142-58.2009.811.0041 – Código 391759), 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1272607 Nr: 28491-18.2017.811.0041

 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: JONATHAN DE CARVALHO MOREIRA

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

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

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

valor de R$ 10.209,08 (fl. 10), atualizado até 30/09/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 13/05/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1037256-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (AUTOR)

V.G. COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAUMGARTEN INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico n. 1037256-58.2017.8.11.0041 Vistos. Recuperação 

judicial de San Remo Comércio de Roupas Ltda.– ME e outras. A União 

(Fazenda Nacional) opôs os embargos de declaração de id. 11552663 

contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da 

empresa San Remo Comércio de Roupas Ltda. (id. 11180635) e, no mesmo 

ato, determinou que a recuperanda buscasse o parcelamento dos seus 

débitos tributários para os fins do art. 57 da LRF, afastando, por outro 

lado, a aplicação dos art. 10-A, § 2º, da Lei n. 10.522/2002 e do art. 3º, § 

1º, do Decreto Estadual n. 1.672/2003, por serem incompatíveis com os 

arts. 170, III, e 5º, XXXV, da Constituição Federal. A embargante alega que 

“não houve pronunciamento expresso no que concerne à questão da 

dispensa da apresentação de certidões de regularidade fiscal e a negativa 

de vigência aos arts. 57 e 58 da Lei nº 11.101/2005 e ao art. 191-A do 

CTN”, requerendo que seja sanada omissão no referido decisum. Com 

efeito, ao que parece, o nobre causídico não leu atentamente a decisão 

ora invectivada, porquanto, em nenhum momento, este juízo dispensou a 

recuperanda da apresentação de certidão de regularidade fiscal, pelo 

contrário, determinou que as recuperandas fizessem o parcelamento dos 

seus débitos pendentes, facultando-lhe a escolha daquele que lhe for 

mais favorável. Na realidade, exatamente para evitar que as empresas 

recuperandas deixem de buscar o parcelamento dos seus créditos 

tributários é que este juízo tem adotado o posicionamento exteriorizado na 

decisão embargada. Como é de conhecimento comezinho, a jurisprudência 

tem afastado a exigência do art. 57 da LRF quando da concessão da 

recuperação judicial, por entender que as disposições da Lei n. 

10.522/2002 são inconstitucionais em dois pontos: a) porque se exige que 

a empresa renuncie ao seu direito de questionar a constituição dos seus 

débitos tributários (previsão presente em qualquer parcelamento tributário 

vigente); e b) porque o parcelamento e desconto previsto na Lei n. 

10.522/2002 não seria o mais favorável existente, não estando de acordo 

com o previsto no art. 47 da LRF. Por outro lado, conforme registrado na 

decisão embargada, não se deve permitir deliberadamente que as 

empresas tenham a recuperação judicial concedida (art. 58 da LRF) 

mesmo sem a apresentação da comprovação da quitação dos débitos 

tributários, porque tal circunstância, na visão deste juízo, igualmente 

atenta contra o art. 47 da LRF, já que o recolhimento de tributos também 

diz respeito à função social da empresa. Seguindo essa linha de 

raciocínio, foi exatamente objetivando incentivar as empresas 

recuperandas a buscarem o adimplemento de seus tributos, que este juízo 

afastou a exigência de as empresas renunciarem ao direito de questionar 

a constituição dos débitos tributários e autorizou a opção pelo 

parcelamento mais favorável existente. De qualquer forma, é de se 

ressaltar que ainda não é chegada a fase do art. 57 da LRF neste 

processo – que acaba de ter o seu processamento deferido –, de maneira 

que não há que se falar em negativa de vigência ao referido dispositivo 

legal, tampouco aos arts. 58 e 83 da LRF e aos arts. 186 e 191-A do CTN. 

Com essas considerações, por não verificar qualquer omissão a ser 

sanada no presente caso, rejeito os embargos de declaração opostos 

pela União (Fazenda Nacional), mantendo incólume a decisão referente ao 

id. 11180635. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação
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Processo Número: 1018323-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO SAINT MIKHAEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILES RODOLFO FALCAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965/O (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PROCESSO Nº. 

1018323-37.2017.8.11.0041 – PJE Vistos. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

SAINT MIKHAEL ajuizou a presente ação de reintegração de posse com 

pedido de tutela de urgência em face de AQUILES DE TAL, identificado 

quandoda citação como AQUILES RODOLFO FALCÃO, tendo como objeto 

uma pequena área localizada aos fundos do condomínio, após o muro do 

referido, que alegou ser de sua posse e propriedade e ter sido 

clandestinamente ocupada pelo morador/vizinho, ora réu, em 2017, 
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através de desmatamento e plantação de bananeira. Informou que no local 

em questão passa o sistema de esgoto do prédio e requereu, liminarmente, 

a reintegração de sua posse sobre a área. Juntou coma inicial 

documentos constantes do id. 8115472; 8115470; 8115478; 8115467(pág. 

01/02); id. 8115464 (fls. 01/02); 8115441, pág. 01/04; 8115436; 8115432; 

8115491 e id. 8115496. Recebida a ação, foi designada audiência de 

justificação (id. 8123080, pág. 01/02) e determinada a citação do réu. ID. 

9011488, pág. 01/23, o réu apresentou defesa, onde suscitou a exceção 

de usucapião. Com a defesa, juntou documentos constantes do id. 

9011499; 9011503 (pág. 01/02); 9011509; 9011527 (pág. 01/02); 9011542 

(pág. 01/02); 9011551; 9011560; 9011577; 9011597; 9011611; 9011638; 

9011653; 9011693; 9011951; 9011963; 9011969; 9011978; 9011987; 

9011991; 9012001; 9012017 (pág. 01/46); 9012051 (págs 01/02); 9012065 

(fls. 01/02); 9012077 e 9012099. A audiência de justificação se realizou 

em 17 de julho de 2017, oportunidade em que as partes acordaram em 

realizar uma perícia na área em questão, antes de discutir sobre a posse, 

o que foi deferido (id. 902027, pág. 01/02). Id. 9312369, pág. 01/04) 

impugnação à defesa apresentada. Id. 9951942 proposta de honorários 

periciais, acompanhado do currículo do profissional nomeado (id. 9951998, 

pág. 01/03. Id. 10860149 a autora pleiteou pela prorrogação do prazo para 

decidir em assembleia sobre o valor cobrado dos honorários (id. 

1086049). Id. 99521998 certidão do currículo do Engenheiro adgonomo. 

Determinada a intimação da autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do processo quedou-se inerte. (id. Síntese necessária. 

Decido. Considerando que o período de convocação para a Assembleía 

para deliberação sobre os honorários periciais há muito tempo já 

decorrera, INTIME-SE o autor para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão em caso de 

não manifestação. Não sendo observada a determinação, INTIME-SE 

possoalmente no mesmo sentido. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027810-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº. 

1027810-31.2017.8.11.0041 Lanço apenas o dispositivo da decisão e 

anexo a íntegra da referida em anexo, ante a existência de imagens 

colacionadas. "(...) Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR 

a fim de DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da autora no imóvel 

descrito na inicial, conforme memorial descritivo constante da pág. 6 do id. 

9744808 e planta de desdobramento da área colacionada na pág. 8 do id. 

9744808, ante o atendimento, em sede de cognição sumária e não 

exauriente dos requisitos insertos no art. 561 do CPC. 1. INDEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita formulado pela ré, posto que em 13/04/2017 

ajuizou ação possessória em face a autora da presente ação (PJE 

1011606-09.2017.8.11.0041), onde arcou com as custas do processo, 

bem como a existência de elementos nos presentes autos que apontam 

para a ausência da alegada hipossuficiência. 2. INTIMO a ré, via DJE, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias proceda com a demolição do muro 

construído, de acordo com o memorial descrito constante da pág. 6 do id. 

9744808 e planta de desdobramento da pág. 8 do id. 9744808, bem como 

com a reparação das demolições realizada na edícula, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento. 3. INTIMO, ainda, a ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresentar defesa, nos termos do art. 564 do CPC, bem como 

que comprove nos autos, através da juntada de declaração de imposto de 

renda dos últimos 03 (três) anos e extrato bancário, a fim de comprovar a 

alegada hipossuficiência. 4. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

INTIMAÇÃO DA RÉ para desfazimento das obras realizadas na área em 

questão, INTIME-SE a autora para manifestar sobre o cumprimento da 

ordem, através da Defensoria Pública e, caso, negativo, EXPEÇA-SE 

MANDADO de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ficando, desde já deferido, 

ordem de arrombamento e requisição de auxílio da força policial, caso 

necessário. 5. INTIMO, também, a autora, da presente decisão". Cuiabá, 07 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007322-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT0010625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMIRO GARCIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº. 

1007322-55.2017.8.11.0041 Vistos. IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL 

interpôs a presente ação de reintegração de posse cumulada com perdas 

e danos em face de DELMIRO GARCIA, sob o argumento de que adquiriu 

do réu, Presidente da Associação, a posse de dois lotes de 3 hectares na 

Gleba Boa Sorte, onde construiu uma casa e plantou mandioca, maxixe e 

abobrinha. Informou que após solicitar do réu prestação de contas da 

mensalidade mensal exigida para melhoria das condições dos associados, 

através de convocação de Assembleia Extraordinária, foi expulsa da 

Gleba e teve seu barraco e plantações destruídos. Noticiou que tomou 

conhecimento que o réu colocou os lotes da autora à venda e em que 

pesa a tentativa de composição amigável com o referido, para retornar a 

posse dos lotes, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente 

ação. Com a inicial, juntou documentos constantes do id. 5489927; 

5489927; 5489939; 5489945; 5489953; 5489957; 5489965 (pág. 01/02); 

5489975, pág. 01/13; 5489984, pág. 01/08. Recebida a ação, foi 

determinada a sua emenda (id. 5491481), que foi realizada no id. 6036677; 

6036714 (pág. 01/19). Id. 6685959 abertura de vista ao Ministério Público, 

que manifestou pela ausência de interesse no presente feito, ante a 

inexistência de situação que configure conflito coletivo (id. 6777354). Id. 

7364776 foi designada audiência de justificação do alegado, que se 

realizou em 21 de junho de 2017 (id. 8226036, pág. 01/04; id. 8226081, 

pág. 01/03; id. 8226085, pág. 01/03; id. 8226092, pág. 01/03; id. 8226108, 

pág. 01/04; id. 8226114, pág. 01/03; id. 8226120, pág. 01/03; id. 8226123, 

pág. 01/03). Id. 8133865 citação do réu. Id. 8710540, pág. 01/05 foi 

deferido o pedido liminar pleiteado. Id. 9699478, pág. 01/16 defesa 

apresentada pelo réu, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva 

do réu, sob o fundamento de que o desligamento dela ocorreu por 

deliberação em assembleia da maioria dos associados e pela ausência de 

posse dessas alegações; carência da ação, sob a alegação de falta de 

comprovação de posse pelo autor. Com a defesa juntou documentos 

constantes do id. 9699572; 9699586; 9699592; 9699620 pág. 01/11; 

9699646, pág. 1/13; 9699642; 9699650, pág. 1/07; 9699705, pág. 1/2; 

9699719, pág. 1/3; 9699728, pág. 1/5; 9699761; 9699772, pág. 1/8; 

9699767; 9699786; 9699799; 9699807; 9699848, pág. 1/5; 9699851; 

9699904. Id. 10606588, pág. 1/3 impugnação a defesa. Síntese 

necessária. Decido. Considerando que os autos não permitem julgamento 

pelos fatos e provas neles constantes, passo ao saneamento do feito. 

Ante a existência de prejudiciais ao mérito suscitada pelo réu na defesa 

apresentada (id. 9699478), passo a sua análise. 1. Da ilegitimidade 

passiva Em defesa, o réu alegou a sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da ação, sob o fundamento de que foi a Associação quem 

desligou a autora de continuar a integrar a referida e não ele. Por se tratar 

de fato que requer dilação probatória, REJEITO, por ora, a ilegitimidade 

suscitada. 2. Da falta de interesse de agir Alegou, ainda, o réu, a ausência 

de interesse de agir da autora, sob o argumento de que ela não 

comprovou os requisitos necessários para o ajuizamento da presente 

ação. A preliminar, também, não merece prosperar, posto que o 

fundamento arguido pelo autor, diz respeito ao mérito da ação, que 

também requer dilação probatória. O interesse processual surge com a 

possibilidade de violação de um direito subjetivo, cuja reparação 

necessitar de buscar a tutela jurisdicional. Assim, REJEITADA, também a 

preliminar de ausência de interesse de agir. Ante a inexistência de outras 

prejudiciais ao mérito, passo a fixar os pontos controvertidos, sobre os 

quais recairá a prova, nos termos do art. 357, II e seguintes do CPC/2015: 

a) Delimitação dos lotes pela autora através de mapa e memorial 

descritivo; b) A origem, forma e o tempo de exercício da posse; c) Se esta 

POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto esbulho; d) 
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quando e de que forma se deu o suposto esbulho; e) comprovação das 

perdas e danos; Consigno que cabe a autora o ônus de comprovar os 

requisitos legais do art. 561 do CPC e, ao réu, a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito deles (art. 373, II do CPC). 1. 

Para elucidar os pontos controvertidos acima, DEFIRO a produção de 

prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e documental. 2. 

Designo audiência de instrução para o dia 30/07/2018 às 16h30min. 3. 

INTIMO as partes, através do DJE, para no prazo de 05 dias pedirem 

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

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

complementarem o rol apresentado, ressaltando-se que pela nova 

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

(art. 455 do CPC). 4. À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 

05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos conclusos. Não 

havendo: 5. INTIMEM-SE, pessoalmente, a autora e o réu para 

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

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

385, § 1º, do CPC. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº. 

1007322-55.2017.8.11.0041 Vistos. IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL 

interpôs a presente ação de reintegração de posse cumulada com perdas 

e danos em face de DELMIRO GARCIA, sob o argumento de que adquiriu 

do réu, Presidente da Associação, a posse de dois lotes de 3 hectares na 

Gleba Boa Sorte, onde construiu uma casa e plantou mandioca, maxixe e 

abobrinha. Informou que após solicitar do réu prestação de contas da 

mensalidade mensal exigida para melhoria das condições dos associados, 

através de convocação de Assembleia Extraordinária, foi expulsa da 

Gleba e teve seu barraco e plantações destruídos. Noticiou que tomou 

conhecimento que o réu colocou os lotes da autora à venda e em que 

pesa a tentativa de composição amigável com o referido, para retornar a 

posse dos lotes, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente 

ação. Com a inicial, juntou documentos constantes do id. 5489927; 

5489927; 5489939; 5489945; 5489953; 5489957; 5489965 (pág. 01/02); 

5489975, pág. 01/13; 5489984, pág. 01/08. Recebida a ação, foi 

determinada a sua emenda (id. 5491481), que foi realizada no id. 6036677; 

6036714 (pág. 01/19). Id. 6685959 abertura de vista ao Ministério Público, 

que manifestou pela ausência de interesse no presente feito, ante a 

inexistência de situação que configure conflito coletivo (id. 6777354). Id. 

7364776 foi designada audiência de justificação do alegado, que se 

realizou em 21 de junho de 2017 (id. 8226036, pág. 01/04; id. 8226081, 

pág. 01/03; id. 8226085, pág. 01/03; id. 8226092, pág. 01/03; id. 8226108, 

pág. 01/04; id. 8226114, pág. 01/03; id. 8226120, pág. 01/03; id. 8226123, 

pág. 01/03). Id. 8133865 citação do réu. Id. 8710540, pág. 01/05 foi 

deferido o pedido liminar pleiteado. Id. 9699478, pág. 01/16 defesa 

apresentada pelo réu, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva 

do réu, sob o fundamento de que o desligamento dela ocorreu por 

deliberação em assembleia da maioria dos associados e pela ausência de 

posse dessas alegações; carência da ação, sob a alegação de falta de 

comprovação de posse pelo autor. Com a defesa juntou documentos 

constantes do id. 9699572; 9699586; 9699592; 9699620 pág. 01/11; 

9699646, pág. 1/13; 9699642; 9699650, pág. 1/07; 9699705, pág. 1/2; 

9699719, pág. 1/3; 9699728, pág. 1/5; 9699761; 9699772, pág. 1/8; 

9699767; 9699786; 9699799; 9699807; 9699848, pág. 1/5; 9699851; 

9699904. Id. 10606588, pág. 1/3 impugnação a defesa. Síntese 

necessária. Decido. Considerando que os autos não permitem julgamento 

pelos fatos e provas neles constantes, passo ao saneamento do feito. 

Ante a existência de prejudiciais ao mérito suscitada pelo réu na defesa 

apresentada (id. 9699478), passo a sua análise. 1. Da ilegitimidade 

passiva Em defesa, o réu alegou a sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da ação, sob o fundamento de que foi a Associação quem 

desligou a autora de continuar a integrar a referida e não ele. Por se tratar 

de fato que requer dilação probatória, REJEITO, por ora, a ilegitimidade 

suscitada. 2. Da falta de interesse de agir Alegou, ainda, o réu, a ausência 

de interesse de agir da autora, sob o argumento de que ela não 

comprovou os requisitos necessários para o ajuizamento da presente 

ação. A preliminar, também, não merece prosperar, posto que o 

fundamento arguido pelo autor, diz respeito ao mérito da ação, que 

também requer dilação probatória. O interesse processual surge com a 

possibilidade de violação de um direito subjetivo, cuja reparação 

necessitar de buscar a tutela jurisdicional. Assim, REJEITADA, também a 

preliminar de ausência de interesse de agir. Ante a inexistência de outras 

prejudiciais ao mérito, passo a fixar os pontos controvertidos, sobre os 

quais recairá a prova, nos termos do art. 357, II e seguintes do CPC/2015: 

a) Delimitação dos lotes pela autora através de mapa e memorial 

descritivo; b) A origem, forma e o tempo de exercício da posse; c) Se esta 

POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto esbulho; d) 

quando e de que forma se deu o suposto esbulho; e) comprovação das 

perdas e danos; Consigno que cabe a autora o ônus de comprovar os 

requisitos legais do art. 561 do CPC e, ao réu, a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito deles (art. 373, II do CPC). 1. 

Para elucidar os pontos controvertidos acima, DEFIRO a produção de 

prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e documental. 2. 

Designo audiência de instrução para o dia 30/07/2018 às 16h30min. 3. 

INTIMO as partes, através do DJE, para no prazo de 05 dias pedirem 

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

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

complementarem o rol apresentado, ressaltando-se que pela nova 

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

(art. 455 do CPC). 4. À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 

05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos conclusos. Não 

havendo: 5. INTIMEM-SE, pessoalmente, a autora e o réu para 

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

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

385, § 1º, do CPC. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Expediente
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 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057245 Nr: 49652-55.2015.811.0041

 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: ESPOLIO DE JOSE BRITO DE SOUZA, JOCEZIO BRITO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZE DEVOTO, NIVALDO NATAL DE ALMEIDA, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA 

ESPERANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA 

LACERDA - OAB:14566 / O, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - 

OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT, 

MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT, 

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862

 Vistos.(...)Indefiro o pedido de ordenar à parte autora que providencie 

local adequado, alimentação aos réus, uma vez que não pode ser a parte 

esbulhada obrigada a localizar uma área para acomodação dos 

requeridos, sob pena de lhe ser imposta obrigação impossível.Com relação 

ao pedido de fornecimento de caminhões e meios de transporte, bem como 

pessoal especializado em realizar trabalhos braçais, entendo prejudicado, 

pois, conforme juntado às fls. 964/967,no termo de audiência de 

conciliação realizada na comarca do litígio, as partes já acordaram quanto 
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ao que será fornecido pela parte autora e demais presentes na 

audiência.Com relação aos demais pedidos, de observância do Manual de 

Diretrizes Nacionais para execução de manados judiciais de manutenção e 

reintegração de posse coletiva, já houve expressa determinação neste 

sentido às fls. 785/786, e as questões relativas ao cumprimento do 

mandado devem ser direcionados ao juízo deprecado, que efetivamente 

cumpre o ato.Quanto ao pedido formulado pelo INCRA, intimo a parte 

autora para se manifestar em 5 dias e, após, colha-se parecer ministerial 

e, conclusos.Em razão do pedido formulado pelo INCRA, determino a 

imediata SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO da decisão liminar, até decisão 

por este juízo ou, se for o caso, pelo juízo da subseção Judiciária de 

Cáceres. Oficie-se com urgência ao juízo deprecado, comunicando a 

suspensão da ordem de reintegração na posse.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 354688 Nr: 25123-16.2008.811.0041

 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: EMERSON FERREIRA ALBRES, LAUDISON FERREIRA 

ALBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JOSE DA SILVA, ANALIA TEREZINHA 

BETENCURT, FRANCISCO MESSIAS LUCAS, JOSE GOMES LEAL, OLINTO 

DAS DORES MAGALHAES, EDESIO FERREIRA DO ESPIRITO SANTOS, 

VALTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALECIANE CRISTINA SANCHES 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13260/MT, GEHANA APARECIDA MAGALHÃES 

FRANCO - OAB:9.915 OAB/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721

 Vistos.

Trata-se de ação reivindicatória proposta Emerson Ferreira Albres e 

Laudison Ferreira Albres, em desfavor de Elton José da Silva e outras, 

tendo por objeto os Lotes 08, 09, 10, 11, 17, 18, 19 e 20 da Quadra 140, 

do Residencial Dr. Fábio, 2ª Etapa nesta comarca de Cuiabá.

Os autos tramitavam inicialmente perante a 20ª Vara Cível da comarca de 

Cuiabá.

À fl. 87, o magistrado que presidia o feito na 20ª Vara Cível entendeu 

tratar-se da mesma área dos autos de código 338960 – Numeração Única: 

9841-35.2008.811.0041.

À fl. 105, foi determinada a devolução destes autos à 20ª Vara Cível por 

se tratar de matéria não atinente à competência desta vara especializada.

Às fls. 152/153, o juízo da terceira vara cível (criada em substituição à 20ª 

vara cível), reconheceu novamente que haveria conexão entre as 

demandas e determinou a remessa a este juízo.

Decido.

Verifica-se que a decisão de fls. 152/153, reconheceu a conexão entre 

esta ação e a de código 338960 – Numeração Única: 

9841-35.2008.811.0041.

Ocorre que, já fora decidido nestes autos que este juízo não é competente 

para processar e julgar este feito, conforme fl. 105.

Ademais, o objeto desta demanda são os lotes 08, 09, 10, 11, 17, 18, 19 e 

20 da Quadra 140, do Residencial Dr. Fábio, 2ª Etapa, nesta comarca, ao 

passo que a dos autos apensos, é a integralidade da quadra 143, que não 

se confunde com a presente.

Desta feita, como anteriormente já havia sido decidido que não há conexão 

entre os autos, bem como que não há fato novo, determino a devolução 

dos autos à 3ª Vara Cível desta comarca para, querendo, arguir o conflito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 721100 Nr: 16585-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA IZABEL GENTILE NEVES

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

CÉSAR DE OLIVEIRA

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

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

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

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

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

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

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

 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 de Intimação 

do Requerido Hélio (bairro Santa Cruz) e a Parte Autora tem o prazo de 

CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS 

POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os meios necessários a 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 741508 Nr: 38321-18.2011.811.0041

 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: ESTEVA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL, WANDERLEY GOMES 

COSME, VANESSA ALICE DE ANDRADE, REGIANE MEIRES CECILIO, 

TIAGO CARREIRO NASCIMENTO, ADALTO APARECIDO CECILIO, CLEIDE 

APARECIDA CECILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463/O, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, LUCILENE 

LINS FAGUNDES - OAB:14.970/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, LUIS ALMEIDA DE FIGUEIREDO FILHO - 

OAB:7050/MT, WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE - OAB:3936/MT, 

WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133-MT, WANDRE PINHEIRO 

DE ANDRADE - OAB:17133/O

 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): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 900197 Nr: 29985-20.2014.811.0041

 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: FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO RIO VERDE

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

MORAIS - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B, THIAGO 

MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação à contestação de fls. 361/415.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1108536 Nr: 14118-16.2016.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VIVELA DE PAULA - 

OAB:PAB/MT 17.477-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Em manifestação acostada às fls. 153/154, a autora requereu o rateio dos 

honorários periciais, sob o fundamento da prova ter sido pleiteada pelas 

partes, bem como impugnou o valor da proposta dos honorários 

apresentada pelo perito por entender elevada.

 - Do rateio dos honorários

 Conforme se verifica dos autos, o réu é assistido pela Defensoria Pública 

deste Estado, portanto, isento do pagamento dos honorários periciais, 

conforme primeira parte do art. 82 do CPC.

Além do mais, na decisão de saneamento acostada às fls. 142/143, restou 

consignado no item 3 que o pagamento dos honorários ficou a encargo do 

autor, o que não houve objeção.

Por essas razões, INDEFIRO o pedido de rateio do pagamento dos 

honorários do perito judicial pleiteado pela autora.

 - Do valor dos honorários periciais

Ante a alegação da autora de que o valor apresentado pelo perito judicial 

está elevado para o trabalho a ser realizado, INTIME-SE o perito para 

manifestar em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 101971 Nr: 1744-37.1994.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO, EUDÁLIA 

CAMARGO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEWTON RABELLO DE CASTRO, 

JOSE SOARES DA CRUZ, PAULO RABELLO DE CASTRO, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, EDIGARD NOGUEIRA BORGES - OAB:563, ELÍDIA 

PENHA GONÇAVES - OAB:2886-A, ILDA MOREIRA WOJAHN - 

OAB:3.778, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, MARIA JOSÉ 

LEÃO - OAB:5031/MT, NELSON MAIA TIMO - OAB:5.077, Nelson Maia 

Timo - OAB:5.077/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, ROBERTO 

TSUKASA KINOSHITA - OAB:2.971-A/MT, SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844, 

Manuella Cardozo Torres - OAB:15974-O, Talita Patricia Moraes de 

Oliveira - OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15414/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que há defeito de representação ainda a 

ser sanado.

Isto porque, às fls. 208/209, foi informado o falecimento do réu Newton 

Rabello de Castro e até o presente momento não foi juntado a estes autos 

e nem dos autos de Código 109682 – Numeração Única 

1739-49.1993.811.0041 o Termo de Compromisso de Inventariante.

 Decido.

Antes dar seguimento ao feito é necessária a regularização processual, 

determinada nos autos principais, pelo que determino a suspensão deste 

feito, pelo prazo de 15 dias, prazo este, determinado nos autos principais 

para regularização da representação processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1142951 Nr: 28680-30.2016.811.0041

 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: DIRCEU MORAES, TÂNIA REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, ELZA DE 

SOUZA DIAS, ENILDA DAUZACKER MIRANDA, SERGIO DAUZACKER 

MIRANDA, RAQUEL DAUZACKER MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEANDRO BURIGO - 

OAB:17754/O, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505

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

MIRANDA - OAB:9.779, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 2. Para análise do pedido liminar, designo audiência de justificação para o 

dia 27/02/2018 às 13h20min.3. INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, 

bem como INTIMO a parte autora para, em 05 dias, emendar a inicial 

apresentando o seu rol de testemunhas para oitiva na audiência de 

justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento à audiência 

nos moldes do artigo 455, caput, do CPC.4. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002692-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002692-19.2018.8.11.0041 

AUTOR: VALTER PEREIRA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

26.04.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002659-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. (AUTOR)

ILDA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002659-29.2018.8.11.0041 

AUTOR: ILDA RIBEIRO DA SILVA, MARCELO RIBEIRO DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 26.04.2018, às 12:00 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 
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audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002767-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO MARINHO DOS SANTOS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002767-58.2018.8.11.0041 

AUTOR: VALMIRO MARINHO DOS SANTOS NETO RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 26.04.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JADYR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002869-80.2018.8.11.0041 

AUTOR: WAGNER JADYR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

26.04.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002799-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALLI & GALLI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002799-63.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA EXECUTADO: 

GALLI & GALLI LTDA Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento das 

custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007758-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR ANDRIL BONI ZANOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007758-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: ARTHUR ANDRIL BONI ZANOL RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Processo n. 1007758-2017.811.0041 Vistos. 

Considerando a informação de certidão de id. 11662336, substituo o perito 

nomeado, pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado 

no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, 

n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 

99223-7073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de 

compromisso (Art. 466 do CPC). Intime-se o perito nomeado para fixar dia 

e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a Gestora 

providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da referida 

designação. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). 

Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002100-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)
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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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002100-09.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ELISANDRA RODRIGUES SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a 

informação de certidão de id. 11662336, substituo o perito nomeado, pelo 

Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 

4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 99223-7073 o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do CPC). Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início 

dos trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário 

para que todos sejam cientificados da referida designação. O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

autor para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data e 

hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019732-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019732-82.2016.8.11.0041 

AUTOR: MARCIO DA TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a informação de certidão de id. 

11662336, substituo o perito nomeado, pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 99223-7073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC). Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do autor para que entre em 

contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o 

mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008036-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MACHADO (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008036-15.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS EDUARDO MACHADO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a informação de 

certidão retro, substituo o perito nomeado, pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 99223-7073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC). Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do autor para que entre em 

contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o 

mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012376-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. F. (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012376-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a informação de 

certidão retro, substituo o perito nomeado, pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 99223-7073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC). Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do autor para que entre em 

contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o 

mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013913-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013913-33.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIZEU DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a informação de certidão retro, 

substituo o perito nomeado, pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 

ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – 

Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 99223-7073 o qual cumprirá o encargo, independentemente 

de termo de compromisso (Art. 466 do CPC). Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 

1°). Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu 

cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo 

compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017209-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA NUNES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017209-97.2016.8.11.0041 

AUTOR: LEILA NUNES SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a informação de certidão retro, 

substituo o perito nomeado, pelo DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, 

CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, 

sala 08, galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 

e (65) 99631-9747, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com, o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do CPC). Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início 

dos trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário 

para que todos sejam cientificados da referida designação. O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

autor para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data e 

hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012308-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY ZILTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012308-52.2017.8.11.0041 

AUTOR: ODINEY ZILTO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando a 

informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, pelo DR. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado 

na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, Bairro 

Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC). Intime-se 

o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do autor para que entre em 

contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o 

mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014000-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO XAVIER DE MATOS (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014000-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSALINO XAVIER DE MATOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a informação de 

certidão retro, substituo o perito nomeado, pelo DR. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua 24 de outubro, 

nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, telefone nº (65) 

2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com, o 

qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do CPC). Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

início dos trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o 

necessário para que todos sejam cientificados da referida designação. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado do autor para que entre em contato com seu cliente e 

informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020970-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SABINO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020970-39.2016.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL SABINO ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a informação de certidão retro, 

substituo o perito nomeado, pelo DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, 
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CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, 

sala 08, galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 

e (65) 99631-9747, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com, o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do CPC). Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início 

dos trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário 

para que todos sejam cientificados da referida designação. O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

autor para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data e 

hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015973-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA BANDEIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (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 DESPACHO Numero do Processo: 1015973-13.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: PALOMA BANDEIRA DUARTE EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Cumprida voluntariamente a 

obrigação, mediante o depósito pela devedora do valor pretendido pela 

credora, com as ressalvas constantes em impugnação, relativamente ao 

depósito de valor superior ao devido, à utilização de juros compostos e 

incidência de multa cabível somente no caso de não cumprimento 

voluntário da obrigação de forma tempestiva (id 11193334), a respeito das 

quais a credora manifestou a sua concordância (id 11282691), devem ser 

expedidos alvarás conforme indicado na impugnação, sendo no valor de 

R$ 3.556,50, em favor da credora, e R$ 3.517,53, em favor da devedora. 

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001701-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001701-43.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO EXECUTADO: CX 

CONSTRUCOES LTDA Vistos. Com efeito, acolho os embargos 

apresentado (id. 11669313), para sanar o erro material apresentado no 

despacho (id. 11580139). Desta feita, nos termos do § 1º do art. 515, inc. 

VII do CPC, cite-se o executado pessoalmente “por oficial de justiça”, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias. A diligência do 

meirinho encontra-se recolhida conforme comprovante de pagamento (id. 

11643880). Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002792-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO DE SIQUEIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002792-71.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: HERMINIO DE 

SIQUEIRA NETO Vistos. BANCO ITAUCARD S/A, devidamente qualificado 

nos autos em epígrafe, ingressou com a presente Busca e Apreensão 

com Pedido Liminar em face de HERMINO DE SIQUEIRA NETO, igualmente 

qualificado. Argumentou a autora que concedeu ao réu uma cédula de 

crédito no valor de R$ 64.763,52 (sessenta e quatro mil, setecentos e 

sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) e como garantia das 

obrigações assumidas, o réu transferiu em alienação fiduciária o bem: 

Automóvel, Fiat/Strada, ano 2015, cor branco, placa QBO1480, chassi 

9BD57837SGB053187. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Com 

a criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas 

varas especializadas são as competentes para processar e julgar as 

demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, 

descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, 

seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de divida. O artigo 1º §º do 

provimento 004/2008/CM, assim dispõe: Artigo 1º parágrafo 1º. Deverão 

tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas 

de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. Nessa esteia, 

tendo em vista que autor pretende a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente dado como garantia de prestação decorrente de 

financiamento. No caso em tela o pedido possui natureza tipicamente 

bancária, de modo que a competência para seu processamento é 

exclusivamente de uma das Varas Bancárias desta Comarca. Com tais 

considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor de uma das Varas de competência em direito 

bancário desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa 

deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. Procedam-se 

às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MACORIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000303-61.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: ADEMIR MACORIM DA SILVA EXECUTADO: AMERICAN 

BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ADEMIR 

MACORIM DA SILVA em desfavor de AMERICAN BUSINESS 

CORPORATION SHARES BRASIL BRASIL LTDA. O autor pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para 

tanto juntaram nos autos a cópia da declaração de imposto de renda (ids. 

11592025 pág. 01/02, 11592032 pág. 01/02, 11592043 pág. 01/02). O 

artigo 98 do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 
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recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Pois bem, embora 

tenha a parte autora se omitido com relação a “Declaração de Bens e 

Direitos” na cópia da declaração de imposto de renda juntada aos autos 

(ids. 11592025 pág. 01/02, 11592032 pág. 01/02, 11592043 pág. 01/02), 

em consulta aos sistemas disponíveis a este Juízo, o que se verifica é que 

exequente ADEMIR MACORIM DA SILVA possui patrimônio que não 

permite o enquadramento da parte no conceito de pessoa hipossuficiente, 

dentre eles: Cotas Capital junto a Coop. De Crédito Rural Lucas do Rio 

Verde LTDA, CNPJ 26.565.770/0001-75; Uma quantia considerável em 

dinheiro no Banco do Brasil 105; Caminhão trator volvo FH 520 4x2, ano 

2010, placa JHG 0528; Duas fazendas (Santa Monica II e Alvorada do 

Marape), bem como várias máquinas agrícolas entre outros. Resultados 

que indicam a capacidade do autor em arcar com as custas processuais. 

Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 2o indefiro a gratuidade 

pleiteada, ao que determino que os autores procedam com o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do que 

estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. Int. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024640-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131346 Nr: 23553-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SILVA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA ROCHA 

GARRUCHO GOMES - OAB:10388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 27/02/2018

Horário: A partir das 08h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944806 Nr: 57330-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAREDSON MOREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

HAREDSON MOREIRA DA SILVA 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 cinco centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento 

danoso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.Custas processuais pela ré, inclusive honorários periciais, os 

quais desde já, autorizo o levantamento, na hipótese de prévio depósito 

pela parte requerida.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do que preconiza o art. 85, § 2º, considerando, neste aspecto 

a natureza da demanda e a complexidade da causa.Após o trânsito em 

julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as 
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anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 07 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.: 317041 Nr: 20440-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES, ADMINISTRAÇAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, CARLOS 

GILBERTO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 889443 Nr: 22864-38.2014.811.0041

 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: CRISTIANO AUGUSTO SCHERER

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTH 

BARUA - OAB:9208, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, fernando augusto vieira - OAB:7627A, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 (...) O ponto controvertido nos autos restringe-se a análise da recusa da 

requerida ao tratamento buscado, no sentido de aferir se a quimioterapia 

para o câncer que acomete o autor, com a utilização de Mfolfox 6 

associado ao bevacizumabe (AVASTIN) é ou não considerado 

experimental.Assim sendo, não verifico pertinência e utilidade na produção 

de prova oral, ao que indefiro o pedido de depoimento pessoal do 

autor.Defiro, entretanto:a)prova pericial pleiteada pelo requerido.Visando a 

produção da referida prova pericial, nomeio o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, (...) Intime-se as partes (requerente e requeridos) a cumprir o 

determinado no § 1º, I, II, e III do art. 465 do CPC , no prazo de 15 (quinze) 

dias.Transcorrido o prazo fixado no item anterior, certifique quanto à 

apresentação de assistentes técnicos e/ou quesitos pelas partes. Após, 

intime-se a profissional nomeada acerca do encargo estabelecido nesta 

ocasião, ao que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, informando-lhe que 

deve cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido - realizar a 

pericia determinada -, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo informar a qualificação completa, apresentando 

currículo com comprovação de eventual especialização, informando-lhe 

que as intimações serão encaminhadas através de seu endereço 

eletrônico (inciso III do § 2º do art. 465 do CPC), bem como a(s) sua(s) 

inscrição(ções) na respectiva ordem de classe, e a respectiva proposta 

de honorários, na forma do que estabelece o § 2º do art. 465 do 

CPC.Apresentada a proposta de honorários, intime-se as partes, para que 

se manifestem em 05 (cinco) dias, ao que inexistindo impugnação deve o 

requerido proceder, no respectivo prazo, o depósito dos honorários 

periciais (§ 1º, art. 95, CPC), efetuando comprovação nos autos, sob pena 

de dispensa da perícia em razão da preclusão(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904003 Nr: 32862-30.2014.811.0041

 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: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:16.601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA MARIA COSTA 

GONÇALVES - OAB:19.719/O

 (...), rejeito a referida preliminar de inépcia.(...), rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa.(...)indefiro o processamento do pedido de reconvenção 

formulado em sede de contestação, (...) pontos controvertidos, estes 

cinge-se ao seguinte questionamento: a) As partes firmaram contrato de 

prestação de serviços advocatícios, em face ao financiamento de veículo 

da requerida, que dê ensejo ao arbitramento de honorários por este Juízo?

Com relação às provas úteis ao processo, defiro:a)Prova testemunhal 

pleiteadas pela requerida. Outrossim, determino que o rol de testemunha 

seja depositado em Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não 

exista nos autos, cabendo aos procuradores das partes informar ou 

intimar a testemunhas arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do que 

preconiza o art. 455 do CPC. Nesse aspecto, deve o causídico proceder a 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, cumprindo 

ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (§ 1º do art. 455, CPC), ressalvando que a 

inércia na realização da intimação importa em desistência da inquirição da 

testemunha (§ 3º do art. 455, CPC).b)Depoimento pessoal do autor, ao que 

o mesmo deverá ser intimado pessoalmente, com as ressalvas do §1º do 

art. 385 do CPC.c)Prova documental, observando os limites estabelecidos 

pelo art. 435 do CPC.Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04.04.2018 às 14:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas 

para as providências dispostas no art. 364, caput do CPC.Diga o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias, quanto aos documentos de 

fls.80/97. Por fim, dê-se ciência ao requerente quanto aos documentos de 

fls. 100/104. Às providências. Cumpra-se.Cuiabá/MT., 07 de fevereiro de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1159073 Nr: 35554-31.2016.811.0041

 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: JONAS ALMEIDA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre as petições de fls. 93/95, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 247392 Nr: 15087-80.2006.811.0041

 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: ORLANDO CERCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MARIANO DOS SANTOS, 

DURVALINO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EVALDO GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT, 

MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - OAB:22161-B/MT, RAIMUNDO LOPES 

DE LIMA - OAB:3503-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO 

- OAB:OAB/GO 92.219

 Vistos.

À vista do Ofício n. 110/2018/ADM.SIST/3ºBPM/PMMT, de 6/2/2018, acerca 

da necessidade da comunicação/requisição da atuação de diversos 

órgãos para dar efetivo cumprimento à ordem judicial emanada deste 

Juízo, ao que apresentou data para tratativa dos pormenores da operação 

e alinhamento das ações a serem desenvolvidas pelos citados órgãos 

conjuntamente.
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Desta feita, oficiem-se aos órgãos indicados requisitando a sua atuação, 

tais como, a Prefeitura Municipal de Cuiabá (equipes de Assistência Social, 

Controle de Zoonozes, fornecimento de infraestrutura para colocação dos 

móveis dos ocupantes ilegais e eventualmente de abrigo temporário para 

os que se apresentarem sem moradia), o Ministério Público Estadual, a 

Ordem do Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso, a Defensoria 

Pública Estadual, a SEJUDH - Secretaria de Estado de Direitos Humanos 

(Comissão/Representantes dos Direitos Humanos), às Ouvidorias Agrárias 

(Nacional e Estadual), à Polícia Judiciária Civil, intimando-se inclusive as 

partes envolvidas na pessoa dos seus respectivos advogados, conforme 

solicitado.

Ademais, em caso de necessidade, autorizo, desde já, a utilização de 

força pelo Oficial de Justiça para arrombamento de eventuais obstáculos 

que estejam impedindo o efetivo cumprimento da ordem judicial.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871766 Nr: 10885-79.2014.811.0041

 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: VALTER HENRIQUE DO NASCIMENTO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 O perito deverá agendar a referida pericia, com a maior celeridade 

possível, por tratar-se de feito inserido na META 2/CNJ

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 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.: 888052 Nr: 21938-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTINE WACHENFELD BRUNE, LIRIO 

VESAR, LENOIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT, 

ROBISSANIA DA SILVA FELIX - OAB:16766, TAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada, na pessoa de seu(a) advogado(a) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar nos autos o Banco, Agência, número da Conta e CPF, a fim 

de se dar cumprimento a decisão de fl. 119, no tocante a expedição do 

competente alvará. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929320 Nr: 48897-65.2014.811.0041

 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: CLAUDIO ADALBERTO ADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA TEREZA DA COSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS, constituindo-se 

de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), que deverá ser devidamente atualizado, 

prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, nos termos do § 8º do artigo 702 do 

NCPC.Correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data da emissão do 

cheque (27/5/2013), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data da sua respectiva apresentação (8/4/2014).Condeno à 

ré/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.Decorrido o proza 

recursal, certifique-se o trânsito desta sentença em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo, caso nada 

seja requerido pela autora (NCPC, 513, § 1º, 523 e 524).Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940299 Nr: 54738-41.2014.811.0041

 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: NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRAOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 Vistos.

Comprove a ré/embargante/reconvinte o recolhimento das custas e 

despesas processuais referentes à sua pretensão reconvencional, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quanto a preliminar de intempestividade, rejeito-a sem maiores delongas, 

uma vez que a juntada do mandado monitório/citação e respectiva certidão 

foram juntados aos autos em 18/12/2015 (fls. 102-103), de maneira que, 

considerada a suspensão dos prazos por força do recesso forense 

daquele ano, os quais voltaram a correr somente em 21/1/2016, 

protocolados os embargos e a reconvenção em 01º/02/2016, ou seja, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto na lei processual, 

afiguram-se eles manifestamente tempestivos.

Declaro o feito saneado. Por conseguinte, FIXO como ponto controvertido 

a origem da soja que a parte autora/embargada/reconvinda entregou à 

parte ré/embargante/reconvinte, imputando àquela o ônus de tal prova, 

porquanto, além de tratar de fato relacionado à constituição do seu direito, 

mostra-se mais apta à sua produção (NCPC, 373, I, § único).

Não obstante a isso, DEFIRO o pedido incidental de exibição de 

documentos formulado pela ré/embargante/reconvinte, determinando à 

parte autora/embargada/reconvinda que os traga aos autos, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 396 e 398).

De outro norte, INDEFIRO a produção da prova oral testemunhal, em razão 

do robusto arcabouço documental já existe nos autos e por aqueles cuja 

exibição foi determinada nesta ocasião (NCPC, 370, § único, PU, 371, 443, 

I e II).

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941146 Nr: 55230-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY VITOR FLORENTINO

 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

 Vistos.

Considerando a informação de certidão retro, substituo o perito nomeado, 

pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073, 

o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso 

(Art. 466 do CPC).

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação.

 O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°).

 Intime-se o advogado do autor para que entre em contato com seu cliente 

e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado.

 O perito deverá agendar a referida pericia, com a maior celeridade 

possível, por tratar-se de feito inserido na META 2/CNJ

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 343233 Nr: 2927-33.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS IVAM FREIRE ROSTEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPEDITE MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196/MT

 (...).O acordo preenche os requisitos legais.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 CPC/15.Expeça-se os alvarás conforme dados bancários 

declinados às fls. 257/258.Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios na forma pactuada.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, 8 de fevereiro de 

2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002857-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR DA SILVA BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002857-66.2018.8.11.0041 

AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: BOLIVAR DA SILVA 

BRITO Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de serviços de cartão de 

crédito ajuizada por instituição financeira, distribuída para esta Terceira 

Vara Cível. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Não obstante, 

com a edição do Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas Varas 

Especializadas de Direito Bancário, cuja competência restou estabelecida 

nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu artigo 1º que dispõem: Art. 1º. 

Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 

(COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes 

varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também 

visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento de ação de cobrança de 

débitos decorrentes de cartão de crédito, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro em contrato bancário. Assim, embora o débito tenha 

se originado do inadimplemento de obrigações estabelecidas em um 

contrato de prestação de serviço, ressai preclaro dos autos que foi 

levado a débito de cartão de crédito do réu, tratando-se, doravante, de 

saldo devedor de cartão de crédito, cujo contrato consubstancia operação 

de natureza tipicamente bancária submetida à competência do Juízo de 

Direito especializado. Desta feita, reconhecida a incompetência deste 

Juízo, DECLINO, de ofício, o processamento da presente ação a uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do 

Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e 

dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 

2015. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037249-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERTON BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY VULCZAK (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037249-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: HERTON BARBOSA DE ALENCAR RÉU: WANDERLEY VULCZAK 

Vistos e etc. Trata-se de Ação de Resolução de Compromisso de Compra 

e Venda c/c Reintegração de Posse ajuizada por HERTON BARBOSA DE 

ALENCAR em desfavor de WANDERLEY VULCZAK, ambos qualificados 

nos autos. O autor pretende a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para 

o ajuizamento da ação e, para tanto o autor juntou nos autos a 

manifestação (id. 11119803 pág. 01/03), bem como o extrato (id. 

11119810). O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a seguinte 

redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 
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processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese 

se tratar de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que 

comprovar que sua situação econômica não lhe permite pagar os 

honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu 

próprio sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de 

justiça gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o 

deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e 

a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a análise caso a 

caso. Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito 

Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua 

utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e 

coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e 

sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de 

despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo 

Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que 

atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades 

profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, 

equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da 

jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da 

realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os 

litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem 

repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que 

presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas 

prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, 

porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, 

a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos 

demais tribunais do país: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT - 2013, Rel. 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014) 

(destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias 

não condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com 

concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida.” 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 

0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). “JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que 

indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do 

autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são 

inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que 

comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 

2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de 

Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/05/2016) (destaquei). Pois bem, embora a parte autora tenha 

apresentado nos autos o extrato (id. 11119810), o documento não possui 

o condão de atestar a situação de necessidade. Ademais, na exordial, o 

autor se qualifica como autônomo e realizada consulta aos sistemas 

disponíveis a este Juízo, foi constatado que o autor HERTON BARBOSA 

DE ALENCAR, possui uma empresa denominada HOT CAR VEÍCULOS 

LTDA, onde é sócio administrador. Assim sendo, com norte no que dispõe 

o art. 99,§ 2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os 

autores procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 

102 do CPC. Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015071-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

PATRICIA AZEVEDO DE CARVALHO MENDLOWICZ OAB - RJ99151 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT0006814A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam 

demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019777-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

REQUERENTE/APELADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação , no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022515-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 10926438, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028053-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAINA LEITE DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 
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partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam 

demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015382-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OENNING DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 11143946, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019060-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. L. P. (AUTOR)

MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS PEREIRA OAB - 993.394.801-63 (REPRESENTANTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 10915399, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016132-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 11148395, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013939-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ALVES WAGNER (REQUERENTE)

M. R. A. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 10833327, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025204-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNO MOTTA TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SOBRAL DA SILVA OAB - MT23319/O-O (ADVOGADO)

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam 

demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1011764-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILUCIA CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEREMIAS ALMOND BISPO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a devolução da Carta Precatória de Ids. 11701252 e 11701281, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000407-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE LIMA (EXECUTADO)

P S DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11699470, 11699471, 

11702328 e 11702329, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020934-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CELIA SILVA SALES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020934-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: LARISSA CELIA SILVA SALES DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Remetam-se os autos à Central de 

Conciliação para que seja juntado o termo da audiência de conciliação. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034344-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034344-88.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Remetam-se os autos à Central de Conciliação 

para que seja juntado o termo de audiência de conciliação. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035458-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO GUEDES TELES DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035458-62.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BRENO GUEDES TELES DO COUTO REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A., UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - 

UNIRONDON LTDA Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Inexigibilidade c/c Tutela Antecipada c/c Reparação por Danos Morais 

ajuizada por Breno Guedes Teles do Couto em desfavor de Iuni 

Educacional S/A e União Educacional Candido Rondon – Unirondon Ltda. 

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos. Assim, diante do termo de acordo apresentado em Id. 11651653, 

outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes. Desta forma, intime-se 

a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034017-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JANIO SOUZA DE MORAES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11698205, 11698206, 

11698306 e 11698308 , no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000062-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URB CONSTRUTORA & ADMINISTRACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000062-87.2018.8.11.0041 

AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: URB 

CONSTRUTORA & ADMINISTRACAO 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 27/04/2018, às 

09h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005333-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E 

EPI S LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT0013371A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005333-14.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

FERRAMENTAS E EPI S LTDA - EPP EXECUTADO: ENGEGLOBAL 

CONSTRUCOES LTDA Defiro o pedido feito junto ao ID n. 11174527 . 

Solicito informações mediante convênio BACENJUD em relação aos 

executados. 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 igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014309-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WITCZAK, DE SANCHES E WANDERLEY, ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014309-10.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: WITCZAK, DE SANCHES E WANDERLEY, ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO 

JOSE LTDA Defiro o pedido feito junto ao ID n. 10333902 . Solicito 

informações mediante convênio BACENJUD em relação aos executados. 

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 igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027680-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOUGLAS LEVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES MARTINS OAB - MT16193/O (ADVOGADO)

GUIOMAR ALVES MARTINS OAB - MT12316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO SOARES DE MOURA 94216207120 (RÉU)

M. V. LAZARIN - ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1027680-41.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILLIAN DOUGLAS LEVINO DA SILVA RÉU: M. V. LAZARIN - ME 

- ME, JOSE MAURO SOARES DE MOURA 94216207120 Defiro o pedido 

feito junto ao ID n. 11247684 . Solicito informações mediante convênio 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em relação aos executados. Segue 

anexo o protocolo e resposta, intime-se a parte autora para que oferte 

manifestação, no prazo de 10(dez) dias Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024649-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZETTE VALARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANI GLAUCIA ALVES OAB - MT15028/O (ADVOGADO)

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024649-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA LUIZETTE VALARINI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012895-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012895-74.2017.8.11.0041 

AUTOR: SERGIO SANTOS FERNANDEZ RÉU: BRADESCO SAUDE S/A 

Cumpre-me registrar que o despacho de ID.9447036, de 06/09/2017, foi 

lançado de forma equivocada, dessa forma, defiro o pedido de 

ID.10021457 e chamo o feito à ordem para revogar e tornar sem efeito a 

decisão retro mencionada. Outrossim, 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. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000990-38.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ESEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 

11h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029799-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. M. (REQUERENTE)

F. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029799-72.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FABRICIO LUDTKE BOTELHO, LEONARD LUDTKE 

MONTEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Recebo a emenda a inicial 

de ID. 10546491. 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 11h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida 

entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, 

VIII, do CDC. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037694-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037694-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recebo a emenda a inicial de 

ID.11374529. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 11h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003946-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DA LUZ ROSA SOBRINHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003946-61.2017.8.11.0041 

AUTOR: AUREA DA LUZ ROSA SOBRINHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Manifeste-se a parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca da petição juntada no ID.11491300. Após, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025906-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR OAB - SP0200129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025906-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR RÉU: CONVEF ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA - EPP 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 11h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 
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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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1037069-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA BENEDITA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGINA FATIMA O SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037069-50.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: REGINA FATIMA O SANTOS, VALERIA BENEDITA SANTOS 

DE OLIVEIRA INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dê-se vistas 

ao Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033503-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA RIBEIRO BORGES MARTINS (RÉU)

MARIANE BORGES MARTINS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11698453 11698454, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002390-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MARCIA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002390-87.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSE DA ROSA EXECUTADO: CAROLINA MARCIA TEIXEIRA 

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos os documentos 

pessoais do exequente; ii) Junte aos autos o comprovante de residência 

do exequente; iii) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar que o 

exequente não possui condições para o pagamento das custas em sua 

integralidade (art.98, §6 do CPC), sob pena de indeferimento do 

parcelamento das custas processuais. Advirto a Requerente que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art.320 e art.321, parágrafo único, ambos 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: 1002430-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE JACINTA RAMOS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002430-69.2018.8.11.0041 

AUTOR: JANAINE JACINTA RAMOS DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 26/04/2018, às 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 o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002451-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYARA TURCI ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002451-45.2018.8.11.0041 

AUTOR: DAYARA TURCI ARRUDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 do CPF da autora (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: 1002409-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA MONTANA SANDOVAL (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002409-93.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSIANA MONTANA SANDOVAL RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 23/04/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002467-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANICE BOMDESPACHO DE OLIVEIRA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002467-96.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOVANICE BOMDESPACHO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 08h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002394-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002394-27.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002455-82.2018.8.11.0041

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):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002455-82.2018.8.11.0041 

AUTOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002497-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENLEY TONDORF DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO OAB - MT23266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN QUEIROZ VUNJÃO (REQUERIDO)

IGOR F. A. DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002497-34.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LORENLEY TONDORF DE SOUZA REQUERIDO: LEONAN 

QUEIROZ VUNJÃO, IGOR F. A. DE ABREU Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial para juntar aos autos 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira. Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002504-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ORTEGA CAMOLEZI (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002504-26.2018.8.11.0041 

AUTOR: BRUNA ORTEGA CAMOLEZI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, 

em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos documento que comprove a realização do prévio pedido 

administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do 

pagamento (art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos documentos que 

comprovem a hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Em se tratando do item “ii”, o não 

atendimento da providência acarretará o indeferimento da gratuidade da 

justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002773-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002773-65.2018.8.11.0041 

AUTOR: SAULO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 26/04/2018, às 09h00 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001204-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CASTILHOS DE SOUZA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11697869 e 

11697870, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038689-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE ANDRADE POZETI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013923-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALLYSON JUNIOR FREITAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013923-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: HALLYSON JUNIOR FREITAS DE SOUZA 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 

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: 1016964-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGIS LOPES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SQUELL MORGHANA SALOMONI (REQUERIDO)

REINALDO BARBOSA ORTIZ DE LIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016964-52.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KATIA REGIS LOPES DE CASTRO REQUERIDO: SQUELL 

MORGHANA SALOMONI, REINALDO BARBOSA ORTIZ DE LIRA Tendo em 

vista o equívoco do despacho retro, intime-se, pessoalmente, a parte 

requerida para que constitua novo advogado nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008625-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI MAGALHAES DA CUNHA (RÉU)

ROICE LEILA SILVA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008625-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: ROICE LEILA SILVA COSTA, 

ALDECI MAGALHAES DA CUNHA Intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016930-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CARVALHO ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016930-77.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA EXECUTADO: LUCAS 

CARVALHO ASSIS Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre 

o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008070-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008070-87.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: GILBERTO MALTZ SCHEIR EXECUTADO: EDELSON ALVES 

DE LIMA Defiro o pedido feito junto ao ID n. 8796750 . Solicito informações 

mediante convênio BACENJUD, RENAJUD INFOJUD em relação aos 

executados. 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 igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022225-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEZERRA DE CARVALHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022225-95.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLA BEZERRA DE CARVALHO RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. 

Somente após a especificação das provas o processo será saneado. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023635-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTOK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11706158 e 

11706159, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1038098-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GD - EMAN COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI 

- ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO)

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11706468 e 

11706477, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712708 Nr: 7258-72.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELI MARIA RONDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, 

DULCYARA LOPES

 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: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - 

OAB:6.347 - MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Proceda-se com a juntada do documento apresentado neste ato pelo 

douto advogado da requerida Santa Casa.

Homologo a desistência de oitiva das testemunhas Lourdes Lara de 
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Oliveira e Henrique Laboissiete da Silva.

Designo audiência de continuação para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 

13h30 para a oitiva da testemunha arrolada pela parte autora, Dr. Luciano 

Correa Ribeiro, devendo ser expedido mandado de condução coercitiva 

ficando desde já autorizado o uso de força policial caso a testemunha se 

recuse a acompanhar o senhor Oficial de Justiça.

 Dispenso a presença das partes para o próximo ato.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742226 Nr: 39104-10.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIYARA BUENO DA CUNHA LOPES, 

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - AMCC , ( 

HOSPITAL DO CANCER MT )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12.923-MT, LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - OAB:4625/MT, THAIS 

DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12525 OAB/MT

 Em face da ausência da parte autora, e seu advogado, declaro preclusa a 

produção da prova testemunhal (Rol de fls.331), as quais também não 

compareceram ao presente ato.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, depois a requerida Dulciyara Bueno da Cunha 

Lopes, no prazo de 15 (quinze) dias, e após ao Requerido Hospital do 

Câncer, também pelo prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação e 

assegurada a vista dos autos com fundamento no artigo 364 § 2º do 

CPC/15.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857549 Nr: 59780-08.2013.811.0041

 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: MARCONI COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIMAR FRANCO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GARCIA DA 

COSTA - OAB:13788/O, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE CARDOSO 

DE SOUZA HIGA, para devolução dos autos nº 59780-08.2013.811.0041, 

Protocolo 857549, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1111469 Nr: 15299-52.2016.811.0041

 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: CRISTIANE DE ARAUJO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Tendo em vista que a parte requerida não apresentou o endereço 

atualizado das testemunhas Alberto Augusto Iglesias Ferreira e Marcia 

Cristina R.Leite, declaro preclusa a prova testemunhal.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, depois o réu, no prazo de 15 (quinze) dias e 

mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764009 Nr: 16629-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDINA GONÇALVES DE ALCÂNTARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 Cumprimento de Sentença em que Olindina Gonçalves de Alcântara move 

em desfavor de Universidade de Cuiabá - Unic.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 381002-P/2018, no valor de R$ 

27.615,55 (vinte e sete mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e cinco 

centavos).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1167760 Nr: 39154-60.2016.811.0041

 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: GILBERTO CARLOS PRADO DORILEO JUNIOR

 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

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Gilberto 

Carlos Prado Dorilêo Junior move em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 380999-4/2018, no valor de R$ 

3.577,35 (três mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826197 Nr: 32141-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA DI GRECCO DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

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

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Camilla Di Grecco da Costa Marques em desfavor de Tam Linhas 

Aereas S/A.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 
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autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 173/175, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação 

em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do 

CPC/2015.

Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas 

baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 844308 Nr: 48141-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIA BASTER DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGURADORA S/A

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

- OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de Ação de Título Extrajudicial ajuizada por Suely Maria Baster 

de Figueiredo em desfavor de Unimed Seguradora S/A.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 66/68, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação 

em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do 

CPC/2015.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquive-se o 

feito com as devidas baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146191 Nr: 30038-30.2016.811.0041

 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: JAIR DE OLIVEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, JOÃO 

RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:8.184-A

 Na decisão de fls. 244/254, a audiência de instrução foi designado 

erroneamente, tendo em vista que a data correta é 24 de maio de 2018 às 

15h. Por isso, retifico a decisão de fls. 244/254.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1266531 Nr: 26525-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BAMBIRRA LTDA, LUIZ 

RENATO BARROS BAMBIRRA, ALEXANDRE KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 Cuida-se de execução provisória com fulcro no art. 520 do CPC.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 733630 Nr: 29876-11.2011.811.0041

 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: GGF TRANSPORTES RODOVIÁRIO E AVIAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.O. SANTOS ME, FABIO KRINDGES SANTOS, 

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO KRINDGES 

SANTOS - OAB:16.792 MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, KEYLLA PEREIRA OKADA - OAB:16.798, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:14353

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para 

CONDENAR SOLIDARIAMENTE os requeridos D.O SANTOS ME e RODRIGO 

KRINDGES SANTOS ao pagamento de danos materiais equivalentes a 

R$4.038,50 (quatro mil e trinta e oito reais e cinquenta centavos), 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC desde o evento danoso em 15/06/2011, e JULGO IMPROCEDENTE a 

reconvenção. Considerando a sucumbência, condeno os requeridos ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação 

principal e da reconvenção, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 

T r a n s i t a d a  e m  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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915423 Nr: 40494-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA HAYDEE DO CARMO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA FERREIRA DA CRUZ, ESPÓLIO DE 

MARCELINO AMARO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Espólio de Marcelino Amaro da Cruz 

(falecido em 16/11/71) Filiação: Miguel Arcangelo da Cruz e Candida Maria 

Militão da Cruz e Confinante: Aldair Benedicta Bastos, com CPF n.º 

173.362.521-68, ambos em lugar incerto e não sabido.

Resumo da Incial:Trata-se de Ação de Usucapião proposta por AMÉLIA 

HAYDÉE DO CARMO PIRES (CPF n,.º 106.657.571-15), em defavor de 

JOSEFINA FERREIRA DA CRUZ (CPF n.º 550.775.791-72), e que tem como 

confinantes: ZULMIRA GONÇALVES DA SILVA e seu marido JOÃO JOSÉ 
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VIANA; ALDAIR BENEDICTA BASTOS (CPF 173.362.521-68); FRANCELINA 

EXPEDICTA DE ANDRADE (CPF 445.391.268-49); CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL SAN DIEGO (CNPJ 03.236.858/0001-48) e PALMIRA 

MACHADO FERNANDES (CPF n.º 127.380.699-91). Pretente a autora a 

usucapião dos imóveis situados na Rua Maurício Cardoso, 464, bairro 

Cidade Alta (matrícula 12.857, livro 2-AR, Fl n.º 166 do cartório do 2º ofício 

de Cuiabá) e na Rua Custódio de Melo, 595, Quadra 03, bairro Cidade Alta 

(matrícula 13.095, livro 2-AS, Fl. N° 270). Deu-se à causa o valor de R$ 

260.594,43 (duzentos sessenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e 

quarenta e três centavos).

Decisão/Despacho:"Defiro o pedido de citação por Edital da confinante 

Aldair Benedicta Bastos, uma vez que a mesma encontra-se em lugar 

incerto e não sabido.

Defiro ainda o pedido de fls. 156/156, e determino a inclusão do Espólio de 

Marcelino Amaro da Silva no polo passivo da presente ação, devendo ser 

realizadas as retificações necessárias junto ao Cartório Distribuidor.

No mais, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique endereço da parte requerida para fins de citação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se."

"Defiro o pedido de fls. 174/175 e determino a citação do Espólio de 

Marcelino Amaro da Silva via edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão.

Cumpra-se."

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001812-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLINE MICHELLY DE MORAES PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001812-27.2018.8.11.0041 

AUTOR: TAYLINE MICHELLY DE MORAES PADILHA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO TAYLINE MICHELLY DE MORAES 

PADILHA ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

DANOS MORAIS, em desfavor de UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, todos devidamente qualificados. Aduz a requerente 

que é usuária do plano de saúde particular da UNIMED desde 26/05/2010, 

e que, após a realização de exames clínicos, seu médico recomendou o 

procedimento cirúrgico de mamoplastia para melhora do desequilíbrio 

sagital negativo (CID M431). Entretanto, a requerida negou-se a autorizar o 

procedimento, sob a alegação de que o plano de saúde contratado não 

possui cobertura para procedimentos estéticos. Desta senda, requerem 

que, em sede de Tutela de Urgência, a autora seja compelida a autorizar a 

cobertura para a cirurgia pretendida. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

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, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência do requisito consistente no perigo de dano, já que a situação 

narrada nos autos não apresenta qualquer risco ao resultado útil do 

processo ou prejuízo irreparável. Dos documentos trazidos pela autora 

verifica-se a recomendação da cirurgia (Id. 1154278), contudo não há 

qualquer informação a respeito da urgência na realização do 

procedimento. Como já decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, "A 

simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico, ser 

considerada como caracterização da existência de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações 

excepcionalíssimas." (REsp. 113.368, Rel. Min. José Delgado). Assim, 

tenho como prudente facultar o contraditório e ampla defesa. 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 com vistas à conciliação designada para o 

dia 24/04/2018, às 9:30h – Sala: Conciliação 04, 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. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002655-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VIEIRA ORIVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002655-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUZIA VIEIRA ORIVES RÉU: ITAU UNIBANCO S/A LUZIA VIERA 

ORIVES ingressou com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c.c DANOS 

MORAIS c.c TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de BANCO ITAU 

UNIBANCO S/A, também identificado no processo. Aponta a parte 

reclamante que é idosa e vem recebendo descontos em sua 

aposentadoria, e que, ao buscar informações, descobriu que tais 

descontos são frutos de dois empréstimos. Os aludidos empréstimos 

foram pactuados em 2014, sendo que um deles é no valor de R$1.377,85 

(mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e outro no 

valor de R$449,51 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e 

um centavos). Contudo, alega que desconhece a origem de tais contratos 

e que nunca recebeu tais valores. Requer, liminarmente, a suspensão da 

cobrança das parcelas referente ao contrato discutido nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. Não restou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade 

do direito invocado em favor da parte autora, na medida em que não 

trouxe cópia do contrato, apenas extrato informando a realização do 

empréstimo e descontos. Verifica-se ainda a ausência de perigo de dano, 

ao passo que os descontos estão sendo efetuados desde janeiro de 2014 
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e somente agora a parte autora vem em juízo rogando por providências. 

Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório, oportunidade 

em que serão colhidos maiores subsídios sobre o caso em espeque. 

Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. 

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 24 de abril de 2018, às 

10h – Sala: Conciliação 04, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1033843-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERANICE DA SILVA GADRET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA OAB - MT6589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

gilson correa dos santos (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT0002906A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1033843-37.2017.8.11.0041 

AUTOR: VERANICE DA SILVA GADRET RÉU: GILSON CORREA DOS 

SANTOS Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento e 

Cobrança de Aluguéis e demais Encargos de Locação c/c Pedido de 

Liminar ajuizada por Veranice Gadret Ebeling em desfavor de Gilson 

Correia dos Santos. No caso, vislumbro que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

em Id. 11521049, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes e, diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios são abrangidos no 

acordo. E, sem condenação em custas remanescente em face da 

previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019372-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDINHO COLUSSI OAB - MS4722-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA LIMA SILVA DA CRUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT10572/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019372-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA RÉU: 

CAMILLA LIMA SILVA DA CRUZ Trata-se de Ação de Rescisão Contratual 

com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa de Busca e Apreensão 

ajuizada por Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda em desfavor de 

Camilla Lima Silva da Cruz. No caso, vislumbro que as partes se 

compuseram amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de acordo 

apresentado em Id. 11425474, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes e, diante do cumprimento integral dos seus 

termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, 

III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios são 

abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas remanescente em 

face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a desistência do 

prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032507-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENOCK RUFINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1032507-95.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ENOCK RUFINO DA CRUZ REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo 

Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por Enock Rufino da Cruz em desfavor de 

Banco Pan S/A. No caso, vislumbro que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

em Id. 11435513, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes e, diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios são abrangidos no 

acordo. E, sem condenação em custas remanescente em face da 

previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. 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: 1002730-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROMOALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA OAB - MT0016628A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002730-31.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

afirma que a ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica da UC 

6/208197-4 em razão de débitos oriundos de desvio de energia no ramal 

de ligação "gato", os quais alega ter ocorrido durante a vigência do 

contrato de locação de seu imóvel, no período de fevereiro/2015 a 

maio/2017. Assim, o restabelecimento dos serviços está condicionado ao 

pagamento da quantia de R$ 21.978,71. Entretanto, o documento anexado 

aos autos (ID 11665039), se refere à Consumo a Recuperar dos meses de 

junho/2016 a abril/2017, indica o valor de R$ 5.972,43. Posto isto, 

determino que o autor emende a petição inicial a fim de melhor esclarecer 

os fatos narrados, inclusive juntando aos autos os documentos 

necessários à comprovação da origem do débito que ensejou o corte do 

fornecimento de energia elétrica, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018. ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035101-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FARIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035101-82.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 08:45 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, 12 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011908-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PAZ PINTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder: (X) A intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 8 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033758-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. I. D. S. L. P. (AUTOR)

ANA PAULA DE SOUZA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033758-51.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 08:45 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. Havendo interesse de menor, colha-se parecer do Ministério 

Público. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034844-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034844-57.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 08:45 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 
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contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033762-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL NORONHA 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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033762-88.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037908-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO DE MELO (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037908-75.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037735-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CLENI FRANCISCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037735-51.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036791-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036791-49.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 
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parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033829-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033829-53.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 09:15 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, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037678-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE 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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037678-33.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 09:15 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, 18 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036716-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDAIR PATRICIO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036716-10.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 09:15 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, 18 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034724-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034724-14.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 09:15 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 
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parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037543-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037543-21.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036689-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BIHAIN ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036689-27.2017.8.11.0041 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 

25/04/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016959-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016959-30.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC 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, 8 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1151501 Nr: 32366-30.2016.811.0041

 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: MARCOS ALEXANDRE PEDRO

 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:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868224 Nr: 8123-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO MARQUES GABRIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT, MAURICIO SALES F. DE MORAES - OAB:14.826
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo nº 8123-90.2014.811.0041

Código 868224

Despacho

Intime-se o credor para ratificar os termos da petição de p. 143/145 e 

manifestar sobre o pagamento da condenação p.137/142, em 15 (quinze) 

dias.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 406609 Nr: 37652-33.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DE SOUZA GONÇALVES, MIGUEL 

CORDEIROS DOS SANTOS, MARIA CRISTINA M. RIBEIRO DA SILVA

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON CLERISTON 

WILLIAN DA SILVA PEREIRA - OAB:13.931 PAB/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca da proposta 

de honorários periciais apresentada à fl. 194, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920004 Nr: 43442-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDDS, DIRLEI DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA

 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

 Processo n° 43442-22.2014.811.0041

Código: 920004

Vistos e etc.

 Requisite-se ao perito, via e-mail funcional ou telefone, data para a 

realização da pericia.

Com a apresentação da data, dê-se ciência a partes e intime-se o autor 

para comparecer na data, horário e local designado para a realização da 

pericia.

Consigne que o não comparecimento do autor na pericia designada poderá 

gerar a improcedência dos pedidos iniciais.

Cumpra-se expedindo o necessário e com URGÊNCIA processo incluso na 

Meta 02/2017 do CNJ.

Cuiabá, 07 de fevereiro 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.: 928496 Nr: 48485-37.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO, MARIA DO 

CARMO SOUZA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 48485-37.2014.811.0041

Código: 928496

Vistos e etc.

Diante o falecimento do réu Sebastião, informado a p.129, suspendo a 

tramitação do feito (art.313, I do CPC).

Intime-se o autor para que promova habilitação e citação do seu espolio 

sucessor e/o herdeiro para que se manifeste sobre a presente ação (art. 

313, §2°, I do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009862 Nr: 27513-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO DE SOUZA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:JOÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Processo nº. 27513-12.2015.811.0041

Código 1009862

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, movida por 

Otavio de Souza Duarte em desfavor CAB – Concessionaria de Serviços 

Públicos de Agua e Esgoto, já qualificados nos autos.

As partes se compuseram através da Central de Conciliação, conforme 

termo de p.168.

 Antes da homologação do acordo, as partes foram intimadas para 

manifestar se o referido acordo se estendia aos autos apensos 

(1086186), p. 171.

Apenas a parte ré se manifestou informando que o acordo se estendia 

aos autos em apensos, tendo em vista que abrange a revisão das faturas 

objeto do litigio do mesmo, requerendo, assim, a extinção dos autos de 

código 1086186 por perda do objeto, p.172/181.

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do NCPC.

 Cada parte arcara com os honorários de seus advogados.

Custas processuais remanescentes indevidas, nos termos do art. 90, § 3º 

do NCPC.

As partes desistiram do prazo recursal. Portanto, cerifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 378599 Nr: 14647-79.2009.811.0041

 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: ALINOR NUNES PEREIRA

 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

 Processo nº. 14647-79.2009.811.0041 - Código 378599

Vistos e etc.

Requisite-se ao perito já nomeado, via e-mail funcional ou telefone, nova 

data para a realização da pericia deferida.

Após, intime-se o autor para comparecer na data, horário e local 

designado para a realização da pericia.

Consigne que o não comparecimento do autor na pericia designada poderá 

gerar a improcedência dos pedidos iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.
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Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 386216 Nr: 21992-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO PIMENTA DE 

MEDEIROS - OAB:9844

 Processo n° 631/2009

Código: 386216

Vistos e etc.

Defiro o pedido retro.

 Segue a restrição do veiculo em nome do executado junto ao RENAJUD.

Intime-se o executado da penhora realizada via RENAJUD, nos termos do 

art. 841 do CPC/15:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Em seguida, expeça-se competente mandado de avaliação dos veículos 

encontrados (endereços constantes em anexo).

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811408 Nr: 17893-44.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA HELENA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYLENE DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:4695-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ELISABETE AUGUSTA 

DE OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820317 Nr: 26558-49.2013.811.0041

 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: GISELI CLAUDINO DE MELO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo nº. 2655-8.49.2013.811.0041 - Código 820317

Vistos e etc.

Intime-se o perito para que informe se a autora compareceu a pericia 

anteriormente designada.

Em não tendo o autor comparecido, requisite-se ao perito já nomeado, via 

e-mail funcional ou telefone, nova data para a realização da pericia 

deferida.

Após, intime-se o autor para comparecer na data, horário e local 

designado para a realização da pericia.

Consigne que o não comparecimento do autor na pericia designada poderá 

gerar a improcedência dos pedidos iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 07 de fevereiro 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.: 891398 Nr: 24138-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO, MARIA DO 

CARMO SOUZA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 24138-37.2014.811.0041

Código: 891398

Vistos e etc.

Diante o falecimento do executado Sebastião, informado a p.67/70, 

suspendo a tramitação do feito (art.313, I do CPC).

Intime-se o exequente para que promova habilitação e citação do seu 

espolio sucessor e/o herdeiro para que se manifeste sobre a presente 

ação (art. 313, §2°, I do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896420 Nr: 27318-61.2014.811.0041

 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: TOMÉ JANUÁRIO DA SILVA, TEREZINHA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JULIO BEZERRA BARBOSA, HELENA 

JULIA MULLER DE ABREU LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECODO DE SOUZA 

ALMEIDA. - OAB:12.937, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA - OAB:15.127/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 Processo n° 27318-61.2014.811.0041

Código: 896420

Vistos e etc.

Diante o falecimento da ré, informado a p.114/115, suspendo a tramitação 

do feito (art.313, I do CPC).

Intime-se o autor para que promova habilitação e intimação do seu espolio 

sucessor e/o herdeiro para que se manifeste sobre a presente ação (art. 

313, §2°, I do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935365 Nr: 52244-09.2014.811.0041

 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: CLEITON DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo nº. 52244-09.2014.811.0041 - Código 935365

Vistos e etc.

Intime-se o perito para que informe se o autor compareceu a pericia 

anteriormente designada.

Em não tendo o autor comparecido, requisite-se ao perito já nomeado, via 

e-mail funcional ou telefone, nova data para a realização da pericia 

deferida.

Após, intime-se o autor para comparecer na data, horário e local 

designado para a realização da pericia.

Consigne que o não comparecimento do autor na pericia designada poderá 

gerar a improcedência dos pedidos iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1166233 Nr: 38504-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO TREVISAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVINATO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAELA PASSOS OLIVEIRA 

BUENO - OAB:20.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) WARRINGTON 

BERNARD RONDON DIAS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada 

as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 116158 Nr: 5586-10.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GABRIEL, Cleber Reis Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) YURI FLORES DA 

CUNHA FREITAS, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 220180 Nr: 28546-86.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, Ivan Wolf - OAB:10679/MT, LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT, NATACHA GRABRIELLE DIAS DE 

CARVALHO - OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ANGELICA LUCI 

SCHULLER, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ANGELICA LUCI 

SCHULLER, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 266734 Nr: 388-50.2007.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ANGELICA LUCI 

SCHULLER, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 719885 Nr: 15361-68.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDRO ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Processo nº. 15361-68.2011.811.0041 - Código 719885
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Vistos e etc.

Intimem-se as partes para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a 

proposta de honorários periciais, cumprindo-se o determinado à 

p.237/238.

Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 774113 Nr: 27297-56.2012.811.0041

 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: VALDILENE REGINA DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034/0, MILTON 

JONES AMORIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) RAFAELLA LORY DA 

SILVA E SILVA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836736 Nr: 41672-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL ZANARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS RESGATE LTDA

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

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12.923-MT, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12525 OAB/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) RAFAEL SOUZA 

FERRAZ DA COSTA, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 878366 Nr: 15707-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO MEGA 95 LTDA EPP, GUILHERME AUGUSTO 

FACCENDA GUIMARÃES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, JOICE BARROS DOS SANTOS - OAB:5.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo parcialmente procedente com resolução de mérito o pedido formulado 

nesta ação de consignação em pagamento proposta pela RÁDIO MEGA 95 

LTDA. contra o ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS e extingo parcialmente a obrigação de pagamento da autora 

para com o réu, somente até o montante do valor consignado.O montante 

devido pela autora de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

a partir da data de citação (art. 405 CC).Custas pela autora, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 882876 Nr: 18466-48.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art.485, III do CPC, julgo extinta ação 

declaratória de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de 

compensação e antecipação de tutela ajuizado por Grupal Agroindustrial 

s.a em desfavor de Clarion s.a Agroindustrial, ambos devidamente 

qualificados nos autos.Eventuais custas pelo exequente.Após o transito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 06 

de fevereiro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 916528 Nr: 41123-81.2014.811.0041

 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: OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALL SYSTEM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

ME, BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A, THIAGO MOREDO RUIZ - OAB:216108/SP

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) MARCELO AMBROSIO 

CINTRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 928293 Nr: 48404-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO 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 
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CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo nº. 48404-88.2014.811.0041 - Código 928293

Vistos e etc.

A Seguradora ré não concordou com o pedido de desistência formulado 

pelo autor, assim, o prosseguimento do feito é medida que se impõe nos 

termos do art. 485, §4° do CPC/15.

Requisite-se ao perito já nomeado, via e-mail funcional ou telefone, nova 

data para a realização da pericia deferida.

Após, intime-se o autor para comparecer na data, horário e local 

designado para a realização da pericia.

Consigne que o não comparecimento do autor na pericia designada poderá 

gerar a improcedência dos pedidos iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937664 Nr: 53517-23.2014.811.0041

 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: ANDREIA MARIA DE SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17.565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171 OAB/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660 

OAB/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) JAQUELINE DO 

CARMO ADORNO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009032 Nr: 27140-78.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFERPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E AÇO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA ME, JOVINA 

MARTA DE SOUZA OLIVEIRA, JOSIANE REGINA SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:254.930/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 27140-78.2015.811.0041

Código 1009032

DESPACHO

Cientifiquem-se a exequente e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Informa o Oficial de Justiça em certidão à p.17, que o endereço para 

citação encontra-se incompleto.

Ante o exposto, intime-se a exequente para apresentar a complementação 

de endereço, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, cumpra-se na forma deprecada.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, certifique-se 

e devolva ao Juízo de Origem, nos termos do art. 393 da CNGC/TJMT.

Cuiabá, 7 de fevereiro 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.: 1060022 Nr: 51084-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCENEIA PIO PENIDO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 20536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo nº 51084-12.2015.811.0041

Código 1060022

Despacho

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime-se a credora para ratificar os termos da petição de p. 116/118 e 

manifestar sobre o pagamento da condenação p.111/115, em 15 (quinze) 

dias.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094288 Nr: 8119-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PÔR DO SOL, MAYRENEY ROSA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEXA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ANABELL 

CORBELINO SIQUEIRA DALTRO, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada 

as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1265942 Nr: 26341-64.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CIRINO FLORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DESTRO TORRES 

ROMERO - OAB:169372/SP, VITOR CAMARGO MANGOLIM - 

OAB:310273/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 26341-64.2017.811.0041

Código 1265942

DESPACHO

Cientifiquem-se a autora e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Cumpra-se na forma deprecada.

Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 359987 Nr: 29887-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALDENEA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099/B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) CAROLINA ROSSETO 

SANCHES, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 370139 Nr: 6745-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VILA NICE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO GONÇALVES

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

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) FRANCISO ANIS 

FAIAD, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377507 Nr: 13577-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) MARCELO ZAINA DE 

OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 385224 Nr: 20891-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) DIEGO OSMAR 

PIZZATTO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 391061 Nr: 26361-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO REBELLO, ANTONIO FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOVARIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ASSIS SOUZA 

OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 433745 Nr: 13071-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:57596/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°13071-17.2010.811.0041

Código: 433745

Vistos e etc.

Em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara 

para patrocinar o executado citado por edital a p. 79. Encaminhe-lhe os 

autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735876 Nr: 32268-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOVARIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 62 de 516



 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ASSIS SOUZA 

OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 814011 Nr: 20483-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) MAURICELIA BATISTA 

DA SILVA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829383 Nr: 35198-41.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAMONTINA E ANDRADE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSR CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON JOSE SOBRINHO - 

OAB:195.208-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 35198-41.2013.811.0041

Código 829383

DESPACHO

Esta carta precatória aguarda desde Março/2017 a parte autora se 

manifestar sobre a certidão negativa de citação do réu (p.27).

Portanto, nos termos do art. 393 CNGC/TJMT, devolva-se ao Juízo de 

Origem.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832003 Nr: 37616-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS ARGUELLO 

CONSTRUÇÕES - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO CARLOS ARGUELLO 

CONSTRUÇÕES - EIRELI, CNPJ: 03165362000120. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: “Os títulos exequendos constituem-se nos cheques (art. 

585, I, CPC): i) n. 000304, sacável contra o Banco Bradesco S.A., agência 

n. 1966, Conta n. 026857, emitido em 21 de fevereiro de 2013, 

apresentado para pagamento em 4 de março de 2013 (primeira 

apresentação) e 7 de março de 2013 (segunda apresentação), devolvido 

pelos motivo constante das alíneas 11 (insuficiência de fundos) e 21 

(sustação ou revogação do pagamento), no valor de R$ 16.086,77 

(dezesseis mil, oitenta e seis reais e setenta e sete centavos); 

(documento 3) ii) n. 000305, sacável contra o Banco Bradesco S.A., 

agência n. 1966, Conta n. 026857, emitido em 21 de fevereiro de 2013, 

apresentado para pagamento em 4 de março de 2013 (primeira 

apresentação) e 6 de março de 2013 (segunda apresentação), devolvido 

pelos motivo constante das alíneas 11 (insuficiência de fundos) e 21 

(sustação ou revogação do pagamento), no valor de R$ 16.086,77 

(dezesseis mil, oitenta e seis reais e setenta e sete centavos); 

(documento 4) todos de emissão de FERNANDO CARLOS ARGUELLO 

CONSTRUÇÕES, passando, a exeqüente, pelo simples trespasse do título, 

a ser credora da executada das quantias retrorreferidas que, 

devidamente atualizadas (corrigidas monetariamente pelo índice INPC/IBGE 

e aplicando-se juros legais de 1% ao mês à partir da data de 

apresentação dos títulos para pagamento até a presente data, nos termos 

do art. 52, I, II e IV, da Lei Federal n. 7.357, de 2.9.1985), importam em R$ 

34.053,82 (trinta e quatro mil, cinqüenta e três reais e oitenta e dois 

centavos), conforme demonstrativo anexo, documento 5. Uma vez que o 

pagamento dos títulos não ocorreu na data entabulada, a exequente 

realizou diversas tratativas com a executada no intuito de esta saldar a 

dívida em aberto, no entanto, todas restaram inexitosas. Impende 

ressaltar, ainda, que como última tentativa de receber amigavelmente o 

crédito em comento, resguardar seus direitos e interromper o prazo 

prescricional, a exequente realizou o protesto cambital dos quirógrafos no 

4º Serviço Notarial de Cuiabá, consoante os instrumentos de protesto 

inclusos (documento 6). Dessa sorte, exauridos os meios conciliatórios, 

resta à exequente apenas a via judicial para ver satisfeito seu crédito. Por 

fim, acresce-se ao valor da ação as despesas que a exequente realizou 

na tentativa de receber extrajudicialmente a dívida, corriginadas 

monetariamente à partir da data dos respectivos pagamentos (art. 52, III e 

IV, da Lei Federal n. 7.357/85), correspondentes aos emolumentos de 

protesto dos cheques, no valor atualizado de R$ 573,58 (quinhentos e 

setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme os respectivos 

comprovantes de pagamento anexos, expedidos pelo 4º Serviço Notarial 

de Cuiabá, e a inclusa planilha de atualização monetária. Diante disso, com 

respaldo nos documentos encartados nesta execução, resta sobejamente 

demonstrados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade que 

defluem do sobredito título, necessários à propositura da presente ação 

executória.”

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832003 Nr: 37616-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS ARGUELLO 

CONSTRUÇÕES - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832616 Nr: 38208-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS REINALDO BARROS BEGOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX RENAN BARROS DO 

NASCIMENTO - OAB:16.100/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 38208-93.2013.811.0041

Código 832616

DESPACHO

Esta carta precatória aguarda desde Novembro/2013 a parte autora 

apresentar o comprovante de pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, de acordo com o certidão à p. 13.

Portanto, nos termos do art. 393 CNGC/TJMT, devolva-se ao Juízo de 

Origem.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 834504 Nr: 39840-57.2013.811.0041

 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: KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIA 

ALTERNATIVA - IBTA, CLÔ GUILHERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, Raian Teodoro Lima - OAB:17888 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Henrique Alves Ferreira 

Neto - OABMT 3.837 - OAB:, ROSELI RAQUEL RICAS - OAB:16264/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente com resolução de mérito o pedido da ação de ação de 

indenização por danos morais e materiais proposta por KATIA APARECIDA 

DA SILVA NUNES MIRANDA contra CLORINDA YONE GUILHERMINO e o 

INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIA ALTERNATIVA.Custas pela autora, 

assim como honorários de sucumbência que fixo 15% (quinze por cento) 

do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 

Contudo, sendo esta beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, 

suspendo a exigibilidade do crédito por cinco anos, conforme determina o 

art. 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de 

fevereiro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 853543 Nr: 56214-51.2013.811.0041

 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: VCSS, JOSÉ AMARO DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Processo nº56214-51.2013.811.0041. - Código 853543

Vistos e etc.

O autor não compareceu á pericia designada, tendo o perito judicial 

informado uma nova data.

Assim, intime-se o autor para comparecer na no dia 27/02/2018, as 08:45 

horas, no local informado a p. 111 para a realização da pericia.

Consigne que o não comparecimento do autor na pericia designada poderá 

gerar a improcedência dos pedidos iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 07 de fevereiro 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.: 860150 Nr: 1859-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL EDER DELMONDES VARANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1859-57.2014.811.0041

Código: 860150

Vistos e etc.

 Defiro o pedido de busca de endereço retro.

 Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA 

FEDERAL e do TRE-MT.

Cite-se por oficial de justiça nos endereços encontrados nesta comarca e 

pelos correios naqueles encontrados em comarcas distintas.

Intime-se o autor para ciência.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881978 Nr: 18000-54.2014.811.0041

 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: ALEX SANDRO MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT, SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ALEX SANDRO MIRANDA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, para 

condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), 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$ 700,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892918 Nr: 25168-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULICE CATIA DE ALMEIDA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) KALYNCA DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894434 Nr: 26178-89.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON CARDOSO DOS SANTOS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, reconheço a ocorrência da prescrição prevista no artigo 206, 

§ 1º, inciso II, alínea “b” do Código Civil, e julgo extinta com resolução de 

mérito a ação de cobrança de seguro auto por acidente de trânsito c/c 

danos morais proposta JOELSON CARDOSO DOS SANTOS em desfavor 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com fulcro no artigo 

487, inciso II do CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, diante da 

revelia da ré. No entanto, diante da gratuidade dos benefícios 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.Transitado em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902898 Nr: 31983-23.2014.811.0041

 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: LOURDES GOMES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

LOURDES GOMES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 6.075,00 (seis mil e 

setenta 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$ 1.200,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905468 Nr: 33886-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA DE MAGALHÃES

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

S/A - BANCO MÚLTIPLO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4.635

 Processo n° 33886-93.2014.811.0041

Código: 905468

Vistos e etc.

A instrução processual foi encerrada, e o réu desistiu das provas 

deferidas à p.26.

Assim, cumpra-se integralmente a determinação de p.33 e intimem-se as 

partes para que apresente as suas alegações finais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907429 Nr: 35187-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA DE ARRUDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA. - 

OAB:12.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A

 Posto isto, nos termos do art.485, III do CPC, julgo extinta ação de 

indenização por danos morais motivada pela pratica de ato ilícito c/c liminar 

de urgência ajuizado por Durvalina de Arruda Amorim em desfavor de 

Rede Cemat – Centrais Elétricas Matogrossense S.A.Eventuais custas 

pela autora.Após o transito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915266 Nr: 40378-04.2014.811.0041

 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: JADILSON DA SILVA NASCIMENTO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº. 40378-04.2014.811.0041 - Código 915266

Vistos e etc.

A Seguradora ré não concordou com o pedido de desistência formulado 

pelo autor, assim, o prosseguimento do feito é medida que se impõe nos 

termos do art. 485, §4° do CPC/15.

Requisite-se ao perito já nomeado, via e-mail funcional ou telefone, nova 

data para a realização da pericia deferida.

Após, intime-se o autor para comparecer na data, horário e local 

designado para a realização da pericia.

Consigne que o não comparecimento do autor na pericia designada poderá 

gerar a improcedência dos pedidos iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 07 de fevereiro 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.: 920739 Nr: 43894-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE PAULINA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 43894-32.2014.811.0041 - Código 920739

Vistos e etc.

Cite-se a ré, através de seu representante legal no endereço informado a 

p. 68.

Considerando que se trata de um processo incluso na Meta 02/2018 do 

CNJ, cumpra-se por oficial de justiça.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935804 Nr: 52475-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ROSA SILVA GHATTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, MB 

ENGENHARIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PINHEIRO 

GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A

 Processo nº. 52475-36.2014.811.0041 - Código 935804

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a 

proposta de honorários periciais, cumprindo integralmente a decisão de 

p.130.

Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 953944 Nr: 2056-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GUSMAO DE LARA

 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: 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 

EVA GUSMÃO DE LARA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, para condenar a ré ao pagamento 

de R$ R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 

07 de fevereiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1058091 Nr: 50102-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ARAUJO DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ALESSANDRA 

CORSINO GONÇALVES NONATO, solicitando a devolução dos autos que 

se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1060295 Nr: 51199-33.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEBERTO DA ROCHA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO PAES, DRÁUZIO ANTONIO 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE GOES - 

OAB:111272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº51199-33.2015.811.0041

Código 1060295

DESPACHO

Cientifiquem-se a autora e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Cumpra-se na forma deprecada.

Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086186 Nr: 4361-95.2016.811.0041

 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: OTÁVIO DE SOUZA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:

 Processo n° 4361-95.2016.811.0041

Código: 1086186

SENTENÇA

Trata-se de ação revisional de clausula contratual, movida por Otavio de 

Souza Duarte em desfavor de CAB – Concessionaria de Serviço Públicos 

de Agua e Esgoto, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes transigiram no processo principal (processo 

27513-12.2015.811.0041 – código 1009862 – ação revisional de debito c/c 

restituição), que foi homologado na data de hoje.

É o relatório. Decido.

Diante do acordo realizado na ação principal, esta ação revisional de 

clausula contratual perdeu seu objeto, visto que na petição de transação 

as partes englobaram o objeto da presente ação.

Posto isto, extingo esta ação revisional de clausula contratual pelo art. 

485, IV, do CPC e determino o seu arquivamento, com as baixas e cautelas 

legais.

Junte-se copia do acordo entabulado na ação principal, bem como da 

sentença homologatória, aos presentes autos.

Em seguida, após o decurso do prazo recursal, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se com as cautelas de praxe.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro 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.: 1131221 Nr: 23494-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLH RECUPERADORA DE CRÉDITO E ASSESSORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA, JOAO 

BOSCO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAY CAVALCANTE DE 

MIRANDA VASS - OAB:13349, MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5.959, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:15.791/MT

 Nos termos da legislação vigente, encaminho a intimação pela parte 

autora para retirar a Carta Precatória expedida , no prazo legal de 05 
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(cinco) dias, para devida distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1160341 Nr: 36075-73.2016.811.0041

 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: JUSTINO PEREIRA LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, LUCIMAR CRISTINA GIMENES CANO - OAB:8506-A

 Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Justino Pereira Leite em desfavor de Bradesco Seguros S.A, em que as 

partes se compuseram e requereram a homologação do acordo de p. 

145/147.

À p.152 o autor ratificou os termos do acordo.

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC.

Expeça-se alvará em favor do autor como requerido.

 Custas pela ré. Honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, cerifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1190757 Nr: 1637-84.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1637-84.2017.811.0041

Código 1090757

DESPACHO

Cientifiquem-se o exequente e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Cumpra-se na forma deprecada, conforme p. 13.

Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem.

Cuiabá, 7 de fevereiro 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.: 1260975 Nr: 24704-78.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEREIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURITA DIAS FERREIRA, JOSÉ DE 

CARVALHO, RAQUEL CRISTINA CARVALHO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:20056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 24704-78.2017.811.0041

Código 1260975

DESPACHO

Considerando que não houve tempo hábil para o cumprimento, oficie-se ao 

Juízo deprecante, solicitando nova data para a audiência de conciliação.

Com a informação, cite-se e intime-se.

Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 97846 Nr: 6267-87.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA

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

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) MARCELO ZAINA DE 

OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 428626 Nr: 10222-72.2010.811.0041

 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: POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB/MT 7.816 - OAB:, Dr.ª Tânia Zuchieri Bressan - OAB/MT 13.375 - 

OAB:

 Processo nº 10222-72.2010.811.0041 - Código 428626

Vistos e etc.

Intime-se a autora para que, em 05 (cinco) dias, efetivamente comprove a 

distribuição da missiva.

Cumpra-se com URGENCIA processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 729275 Nr: 25266-97.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS, NASLA 

RODRIGUES GONÇALVES DE SABOIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUMBERTO BORGES, MARIANGELA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, LISA MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - 

OAB:12299-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) REINALDO CELSO 

BIGNARDI, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 780157 Nr: 33679-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROMÃO DE MOURA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO EGOSHI, TINTTERLER ARAÚJO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 33679-65.2012.811.0041 - Código 780157

Vistos e etc.

Intime-se a autora para que, em 05 (cinco) dias, efetivamente comprove a 

distribuição da missiva.

Cumpra-se com URGENCIA processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 794174 Nr: 483-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉM COMÉRCIO DE UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. João Antonio de Figueiredo 

Rocha e Silva - OAB/MT 18.537 - OAB:, Dr.ª Heleonora Maria Barros 

Gonçalves - OAB/MT 12.578 - OAB:, Dr.ª Laura Catarine Dueti Vilalba 

Souza de Abreu - OAB/MT 14.270 - OAB:, Dr.ª Luciane Bordignon da 

Silva - OAB/MT 13.282 - OAB:, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) BARBHARA HELLENA 

OLIVEIRA E SILVA, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817885 Nr: 24305-88.2013.811.0041

 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: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA, GLEICIANE 

MARCIA FAQUINI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial os 

documentos contidos na inicial às p. 23/39 e 52/76.Tratando-se de 

cumprimento de sentença, promovam-se as devidas anotações, 

comunicando ao Cartório Distribuidor.Intimem-se as devedoras 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 as 

devedoras 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 as devedoras, 

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, 06 de fevereiro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837974 Nr: 42701-16.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGDSMS, JOÃO BATISTA DE SOUZA SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAYANE LEDNA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

42701-16.2013.811.0041, Protocolo 837974, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 840536 Nr: 44909-70.2013.811.0041

 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: ESPOLIO DE MARILAINE ROSA PEDROLLO VIEIRA, 

CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 214,87. Diante da atitude ilícita, CONDENO 

a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tudo acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pela 

ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 885937 Nr: 20468-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMARA CASTRO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

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

OAB:4.062/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido da autora e confirmo a liminar deferida à 

p.27/28. Custas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894757 Nr: 26340-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJCQ, CLAUDIR FERNANDES QUINTANILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Processo n°26340/84.2014.811.0041

Código: 894757

Vistos e etc.

Visando o 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).

Após, colha-se parecer do Representante do Ministério Publico.

Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ..

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 923667 Nr: 45630-85.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA V, ALIBERTINO 

ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARYNNE CRISTINA MOURA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) CARLOS EUGENIO 

LASCH, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937572 Nr: 53449-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o perito ERNANI CASTRILLON designou a perícia para o dia 

27/03/2018, a partir das 08:30 hrs, que será realizada na Av. Bosque da 

Saúde, nº 888, sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 - CGJ, 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.: 940155 Nr: 54658-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO BORGES

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que o perito ERNANI CASTRILLON designou a perícia para o dia 

27/03/2018, a partir das 08:30 hrs, que será realizada na Av. Bosque da 

Saúde, nº 888, sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 - CGJ, 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.: 942237 Nr: 55904-11.2014.811.0041

 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: CILSON APARECIDO PEREIRA

 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

 Certifico que o perito ERNANI CASTRILLON designou a perícia para o dia 

27/03/2018, a partir das 08:30 hrs, que será realizada na Av. Bosque da 

Saúde, nº 888, sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 - CGJ, 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.: 1013049 Nr: 28846-96.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

DA INSDUATRIA- EXODUS I, GRADUAL- CORRETORA DE CAMBIO, 

TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, ALINI FARIAS 

FRANZOLINI DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TRIZOLINI - 

OAB:SP-192.978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 28846-96.2015.811.0041

Código 1013049

DESPACHO

Cientifiquem-se a exequente e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão do Oficial de Justiça de p. 42.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, certifique-se 
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e devolva ao Juízo de Origem, nos termos do art. 393 da CNGC/TJMT.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1082717 Nr: 2803-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE BRUNO SANTIAGO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL S/A - 

CAB CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 

OAB/MT

 Processo nº. 2803-88.2016.811.0041 - Código 1082717

Vistos e etc.

Intimem-se as partes para que, em 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a 

proposta de honorários periciais, cumprindo-se integralmente a decisão de 

p.186/187.

Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092702 Nr: 7369-80.2016.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FRANDSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660, RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FERREIRA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:15865/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA 

CRUZ - OAB:18.283/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAELA GALESKI 

BELO, para devolução dos autos nº 7369-80.2016.811.0041, Protocolo 

1092702, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158150 Nr: 35149-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

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

 Certifico que o perito ERNANI CASTRILLON designou a perícia para o dia 

27/03/2018, a partir das 08:30 hrs, que será realizada na Av. Bosque da 

Saúde, nº 888, sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 - CGJ, 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.: 1209906 Nr: 8384-50.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONNY GABRYEL SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO COSMO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE MENESES SOUSA - 

OAB:, SOLANGE CRISTINA DE ASSIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8384-50.2017.811.0041

Código 1209906

DESPACHO

Tratando-se de carta precatória oriunda da vara de Família e Sucessões, 

nos termos da Resolução n° 11/2017/TP, declaro este Juízo incompetente.

 Determino sua redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões 

desta Comarca.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 7 de fevereiro 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.: 1246301 Nr: 20013-21.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA/MT

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

MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA, ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20013-21.2017.811.0041

Código 1246301

DESPACHO

Cientifiquem-se a autora e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Cumpra-se na forma deprecada.

Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem.

Cuiabá, 7 de fevereiro 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.: 1264558 Nr: 25899-98.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO RPDRIGUES DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ DIAS MORAIS 

FERNANDES - OAB:GO/25.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 25899-98.2017.811.0041

Código 1264558

DESPACHO

Cientifiquem-se a autora e o Juízo deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

Cumpra-se na forma deprecada.

Após, devolva-se os autos ao Juízo de origem.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 101181 Nr: 14992-89.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPER.DE SUÍNOCULTORES E 

HORTIFRUTIGRAN.DA GRANDE CBÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE MONTEIRO A 

CHAVES - OAB:10.356/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 
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e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ARIOVALDO GOMES 

DE OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 127471 Nr: 15078-26.2003.811.0041

 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: GEOESTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ARIOVALDO GOMES 

DE OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 360426 Nr: 30357-76.2008.811.0041

 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: MARCELO DUARTE, DANIELA BALDASSO MONTEIRO, 

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIRANTES AIRLINES CIA AEREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - OAB:5.819/MT, 

HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000/MT, SEBASTIÃO 

CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELIAS DOMINGOS DE 

MELLO - OAB:180397

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre a petição de fls. 

373/374, referente ao pagamento da condenação, em 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 724556 Nr: 20225-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DA SILVA PAZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A, 

LUIZ RODRIGUES - OAB:, PRISCILA KEI - OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ANDERSON RAMOS 

DOS SANTOS, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892374 Nr: 24808-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO AZEVEDO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

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

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e pedido de antecipação de tutela movida por Diogo 

Azevedo Moura em desfavor de Banco Santander Brasil S.A, em que as 

partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.111/113).

 À p. 115/116 o réu apresentou comprovante de quitação do acordo.

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 As partes desistiram do prazo recursal. Assim, cerifique-se o transito em 

julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1102907 Nr: 11671-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO BRANCO GRIL RESTAURANTE EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELISSA FRANCO GODOY DA 

SILVEIRA - OAB:18552, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - 

OAB:169.590/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOURENÇO 

MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB:20.108B/MT, GETÚLIO 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O, Rafael Pereira Molina 

- OAB:23.277/O, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) FERNANDA TOMAZ 

MENDES, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002685-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENALVA SILVA DAMACENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE VEICULOS KIKO LTDA EPP - EPP 

(RÉU)

NOROESTE LOCACAO E REVENDA DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002685-27.2018.8.11.0041 DECISÃO Rosenalva 

Silva Damacena ajuizou ação de rescisão contratual c/c repetição de 

indébito, dano moral e material com pedido liminar em desfavor de 

Noroeste Locação e Revenda de Veículos Ltda. – MT, Locação e 

Comercialização de Veículos Kiko Ltda. – EPP e BV Financeira S/A, todos 

qualificados nos autos. De acordo com o relatado na inicial, a autora se 

interessou pela compra de um veículo oferecido pela primeira ré, qual seja: 

VL/Crossfox 1.6 8V Flex 2009/2010, placa EIV2815, renavan 

00157107345, chassi 9BWAB05Z3A4033385, cor preta, pelo valor de R$ 

30.000,00. Pela compra do carro, pagou a quantia de R$ 10.000,00 como 

entrada e a diferença, de R$ 20.000,00, formalizou um empréstimo CDC 

junto à terceira ré, cujo negócio jurídico foi concretizado em 20/07/2017, 

data da aprovação do financiamento. O pagamento da obrigação junto à 

BV Financeira ficou pactuado em 48 parcelas mensais de R$ 839,00, 

iniciando em 24/08/2017 e término previsto para 24/07/2021. Ainda arcou 

com o custo efetivo total da operação no importe de R$ 1.861,71. Informa 

que desde a aprovação do financiamento, vem tentando receber o bem, 

que até a propositura da ação não lhe foi entregue. Ou seja, embora esteja 

pagando regularmente as parcelas do CDC efetivado, a ré ainda não 

procedeu à entrega do bem. Ao analisar o contrato, percebeu que no item 

8 consta como vendedor (lojista) pessoa diversa da qual manteve contato, 

pois a compra se daria em Juína/MT e a empresa que formulou o contrato 

junto ao banco é de Tangará da Serra/MT. Entrou em contato com a 

segunda ré, mas esta lhe disse que o veículo deveria ser entregue pela 

primeira, pois a parceria delas é apenas administrativa, relacionada à 

aprovação de crédito para compra do bem. Alega, por fim, que ao contatar 

a primeira ré em Juína/MT, foi lhe informado que o bem já havia sido 

entregue para uma pessoa que o retirou em seu nome. Todavia, nunca 

autorizou terceira pessoa a retirar o veículo. Sustenta ter sido vítima de 

uma verdadeira artimanha entre as rés ao ser levada a contrair uma dívida 

para aquisição de um automóvel e estar pagando pelo mesmo há cinco 

meses sem tê-lo recebido. Diante disso, a autora requer a concessão de 

liminar para determinar a suspensão do Contrato n. 12039000186502 e 

seus pagamentos mensais, intimando o terceiro réu para assim proceder, 

bem como para que se abstenha de lançar restrição em seu nome, sob 

pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. É o relatório. Decido. Por esta 

via, pretende a autora a concessão da tutela provisória de urgência em 

caráter antecedente, para determinar a suspensão do contrato de 

financiamento firmado com a terceira ré para aquisição do veículo 

VL/Crossfox 1.6 8V Flex 2009/2010, placa EIV2815, renavan 

00157107345, chassi 9BWAB05Z3A4033385, cor preta, que não lhe foi 

entregue. O art. 294 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela 

provisória poderá ser fundamentada na urgência ou na evidência. In casu, 

para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e 

o periculum in mora. Nesta análise perfunctória, verifica-se a possibilidade 

da concessão da tutela provisória requerida, eis que de acordo com o que 

consta dos autos, a autora efetuou o pagamento do valor de R$ 10.000,00 

à título de entrada e continua realizando mensalmente o pagamento de 

prestação no valor de R$ 839,00 cada, tudo para a aquisição do veículo 

Crossfox, placa EIV2815, chassi 9BWAB05Z3A4033385, que até o 

momento não lhe foi entregue. A probabilidade do alegado direito está 

consubstanciada nas provas existentes, em especial, da Cédula de 

Crédito Bancário /CDC, firmado com a BV Financeira no valor de R$ 

20.000,00 (ID 11660805), que já incluiu anotação de alienação no 

prontuário do veículo junto ao DETRAN (ID 11660832). Por fim, o extrato 

anexado (ID 11660881) comprovam os pagamentos mensais das parcelas 

do financiamento contraído. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo também é evidente, haja vista que a autora vem pagando 

mensalmente por um bem que não lhe foi entregue. Posto isto, presentes 

os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino a suspensão do 

Contrato n. 12039000186502 e seus pagamentos mensais. Determino, 

ainda, que a parte ré se abstenha de incluir o nome da autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão deste contrato. 

Intimem-se. Em caso de descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos 297 do CPC. Deixo de 

determinar o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do 

art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/04/2018 às 08:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Citem-se e intimem-se a parte ré para a 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002854-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002854-14.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

busca e apreensão de bem móvel dado em alienação fiduciária. O 

Provimento nº 004/2008-CM fixou a competência das varas bancarias 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central e esclarece em seu art. 1º, inc. I, §1: § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. (destaquei) Se a 

ação busca o recebimento de valores com fundamento no inadimplemento 

dos contratos acima referidos, compete às Varas Especializadas em 

Direito Bancaria processar e julgar o feito. Assim, declaro de ofício a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

declinando da competência em favor de uma das Varas Bancarias de 

Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do CPC, encaminhem-se os 

autos para ser redistribuído a uma das Varas Bancárias da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038045-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DE OLIVEIRA DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038045-57.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOCILENE DE OLIVEIRA DA SILVA PALMA REQUERIDO: 

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jocilene de Oliveira 

Silva Palma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência 

requerida contra FATEX Residencial Construtora e Incorporadora Ltda. 

Alega a embargante que a decisão é omissa, pois deixou de manifestar 

acerca da probabilidade de direito e perigo de dano, decidindo com base 

em fundamento diverso do aduzido na exordial. Argumenta que a ré 

descumpriu e continua descumprindo até os dias atuais, os acordos 

firmados, fato este não levado em conta na decisão objurgada. Defende 

também obscuridade, pois analisou o caso sob o prisma da 

autora/embargante ter deixado de realizar o financiamento. Requer o 

provimento dos embargos para que a omissão e obscuridade seja sanada, 

ou alternativamente, a reapreciação do pedido de tutela de urgência. É o 

breve relato. Decido. Infere-se da inicial relato de que a ré, por mais de 

uma vez, adiou a entrega do imóvel, a fim de demonstrar que não cumpriu 

o pactuado. Aduziu a autora ainda que “... buscou instituições financeiras 

de sua confiança e que ofereciam as melhores condições, entre elas 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, porém, este [financiamento] 

lhe foi negado em virtude de pendências da Ré (e inadequações da obra) 

junto a tais bancos. Desde a assinatura do contrato a Requerente veio 

buscando a aprovação de financiamento do saldo devedor, todavia, nunca 

obteve êxito, pois, ainda que fossem superadas as irregularidades iniciais 

da obra (laudos técnicos anexos), a expedição do habite-se1 somente 

ocorreu em março de 2017 e a individualização do imóvel e demais 

documentos necessários à concessão do crédito em 26 de maio de 2017”. 

Logo, por esses dois fundamentos, atraso na conclusão e entrega da 

obra e dificuldade para obter o financiamento, diante da irregularidade 

provocada pela ré, a autora busca o desfazimento do negócio. Ao analisar 

o pedido inaugural, este juízo se ateve ao fato de não ter sido 

demonstrado a negativa de financiamento, o que enseja a procedência 

dos embargos para sanar a omissão. Em sede de tutela de urgência 

requereu a autora a “...concessão da tutela provisória de urgência 

antecipada em caráter antecedente para que (i) se desfaçam 

imediatamente os efeitos do contrato – suspendendo, inclusive, prazos 

que corram contra a autora (como o para financiar o suposto “saldo 

devedor”) –; (ii) seja ela reembolsada pelas quantias despendidas na 

aquisição do imóvel não entregue – (R$187.802,11) – permitindo que 

adquira novo imóvel” Pugnou, ainda, que a” ...Ré arque, até a devolução 

dos valores despendidos pela consumidora, com o valor mensal (atual) de 

R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), referente ao aluguel pago pelo 

apartamento onde reside.”. Por fim, ainda em sede de tutela provisória, que 

a “Ré arque, com até o final desta demanda, o valor mensal de R$ 646,25 

(seiscentos e quarenta e seus reais e vinte e cinco centavos), referente 

às taxas condominiais do imóvel” ( ID 11192654). De acordo com os 

documentos apresentados com a inicial, a previsão de entrega do imóvel 

era 15/05/2015, porém, em 22/05/2015 a autora foi notificada da 

prorrogação do prazo por 180 dias. Findo esse prazo, mais uma vez a 

obra não foi entregue, tendo as partes firmado termo aditivo onde o 

término das obras ocorreria em 15/05/2016. No entanto, assevera a autora 

que ainda não recebeu o imóvel, mas que desde setembro/2017 está 

pagando as taxas condominiais. Relata que o habite-se somete foi 

concedido em março de 2017 e a individualização do imóvel de demais 

documentos necessários à concessão do credito em 26/05/2017. Além 

disso, com a inicial foi apresentado laudo de vistoria técnica datado de 

12/01/2017, onde vários vícios de construção e acabamentos estão 

relacionados (ID 11192918). Outro laudo foi realizado em 21/03/2017 (ID 

11192933) e outro bem anterior, de 02/07/2016 (ID 1119241). Esses 

laudos com vícios, aliado ao comprovado atraso na obra, demonstram que 

a autora não tem mais interesse no negócio firmado e quer ser restituída 

integralmente do valor pago acrescido dos juros e encargos legais, diante 

do inadimplemento contratual por parte da ré. Portanto, a rescisão está 

motivada no inadimplemento contratual por parte da ré e esse fato está, 

nesta quadra processual, demonstrado. O pedido de tutela de urgência 

busca o desfazimento imediato dos efeitos do contrato – suspendendo, 

inclusive, prazos que corram contra a autora (como o para financiar o 

suposto “saldo devedor”. O art. 294 do CPC estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” Analisando detidamente 

os autos, verifica-se a presença da probabilidade do direito da autora, a 

qual está consubstanciada pelos documentos apresentados nos autos, os 

quais indicam a existência de um instrumento particular de promessa de 

venda de unidade imobiliária em construção e outras avenças (ID 

11192837) , cujo prazo de entrega não foi respeitado pela ré. O perigo de 

dano ou o resultado útil do processo também é certo ante à crise 

política-financeira atualmente instalada. Portanto, cabível e possível a 

concessão parcial da tutela provisória de urgência, a fim de determinar à 

parte ré que deposite o valor pago pela autora para aquisição do imóvel, 

devidamente corrigido. In casu, entendo prematuro autorizar a devolução 

integral diretamente à autora, pois necessário apurar, após o contraditório, 

eventual direito de retenção da ré. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já decidiu nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 

RESIDENCIAL - OBRA PARALISADA - DISTRATO CONSTANDO ACORDO 

PARA DEVOLUÇÃO DE VALOR INFERIOR - COMPROMISSO QUE TAMBÉM 

NÃO FOI CUMPRIDO PELA CONSTRUTORA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - 

DEPÓSITO EM JUÍZO DA QUANTIA INTEGRAL - DECISÃO ESCORREITA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que em 

antecipação de tutela determina que a construtora deposite em juízo o 

valor integral das quantias adiantadas para aquisição de imóvel residencial 

cuja obra encontra-se paralisada, mesmo existindo distrato prometendo 

devolução a menor, que também não foi cumprido.” (AI, 83770/2013, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 23/10/2013, Data da publicação no DJE 28/10/2013) No que 

diz respeito ao outro pedido, de suspensão de prazo para financiar saldo 

devedor, também merece deferimento liminar, haja vista que a autora não 

pode ser compelida a continuar adimplindo um contrato que visa rescindir. 

De igual forma, como o imóvel não foi entregue à autora, esta não deve 

suportar o ônus decorrente da taxa condominial. No entanto, como as 

partes voltarão ao statu quo com a rescisão, incabível o pagamento do 

aluguel à autora, pelo tempo que o imóvel não lhe foi entregue. Registro, 

por fim, que a concessão da tutela de urgência em questão não trará 

prejuízo às partes, eis que o valor ficará depositado judicialmente e 

vinculado a estes autos, não havendo, portanto, irreversibilidade da 

medida. Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA e determino que a ré deposite judicialmente todos os valores 

recebidos da parte autora e referente ao contrato em discussão, 

devidamente atualizado pelo INCC, no prazo de 10 (dez) dias, bem como 

se abstenha de lançar débitos condominiais em nome da autora. Suspendo 

o prazo para financiamento do imóvel que por esta ação a autora visa 

rescindir. Em caso de descumprimento desta ordem judicial, arbitro multa 

diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 297 do 

novo Código de Processo Civil. Intimem-se todos desta decisão. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1016329-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

frederico azevedo e silva (RÉU)

CALEB LOPES VITORASSO (RÉU)

ANACRETA LOPES VITORASSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016329-71.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

ação de despejo por infração contratual e falta de pagamento de aluguéis 

e encargos locatícios com pedido de rescisão contratual proposta por 

EDUARDO DE SOUZA em desfavor de CALEB LOPES VITORASSO, 
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ANACRETA LOPES VITORASSO e FREDERICO AZEVEDO e SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio instruída com diversos 

documentos, sendo recebida sob o ID 9174334, momento em que foi 

deferido o pedido liminar, condicionado a prestação de caução. O autor 

apresentou caução (ID 9487558). O réu Caleb foi citado (id 10386832) e 

apresentou contestação e pedido de justiça gratuita, juntando ao autos 

cópia do seu imposto de renda que consigna o recebimento de pouco mais 

de R$11.439,56 anuais (id 10739623). O réu juntou aos autos prova de 

que desocupou o imóvel em 17/11/2017. (id 11056261) Os demais réus 

não foram citados (id 9869886). O autor informou que o réu desocupou o 

imóvel e que os alugueis em atraso e seu encargos já estão sendo 

cobrados em outra ação que tramita junto a 7° Vara Cível, pugnando, 

assim, pelo reconhecimento da perda do objeto da presente ação, com o 

levantamento do valor dado em caução. ID 11152550. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Diante a desocupação voluntária do 

imóvel pelo réu Caleb, e as informação de que os alugueis em atraso e 

seus encargos estão sendo discutidos em outro processo, esta ação de 

despejo perdeu o seu objeto. O réu pugnou pelo deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. comprovando nos autos que recebe pouco 

mais de R$900,00 (novecentos reais )mensais a titulo de salário. Assim , 

DEFIRO ao réu os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §1ª 

e 3° do CPC/15. Posto isto, extingo esta ação de despejo, nos termos do 

art. 485, IV, do CPC/15 e determino o seu arquivamento, com as baixas e 

cautelas legais. Custas recolhidas com a inicial. Condeno o réu Caleb nos 

honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, §2° do CPC), contudo, a cobrança desta ficará suspensa, 

pois o réu é beneficiário da justiça gratuita. Defiro o pedido de 

levantamento do valor ofertado em caução. Desnecessário o decurso do 

prazo contido no Pedido de Providência n°218/2014, eis que o presente 

caso não se amolda aos lá previstos. Transitado em julgado, arquive-se. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037567-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DA LUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTÔNIO ALVES PARAÍSO (REQUERIDO)

 

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, 08 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale 

Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1036931-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINDIA ANTONIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT0008907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo legal. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025152-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO 

BEMAT-SAM-BEMAT (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Germano Leite de Mello (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Germano Leite de Mello OAB - MT7664/O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Sendo tempestivos (ID 11296319), recebo os presentes 

Embargos à Execução. Intime-se o embargado para apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 920, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil). Com a resposta, havendo alegação de 

preliminares, intime-se o Embargante para que se manifeste. Não há que 

se falar em suspensão da execução, pois não há requerimento da parte 

embargante neste sentido, bem como, a execução não está garantida por 

penhora, depósito ou caução, conforme determina o artigo 919, §1º, do 

Código de processo Civil. Translade cópia da presente para a execução 

em apenso (número 1011281-34.2017.8.11.0041). Cumpra-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028598-45.2017.8.11.0041

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:

PAULO SERGIO OLIVEIRA DE PAULA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br, referente ao bairro indicado na inicial. Cuiabá, 08 de 

Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023146-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA DAS MOLDURAS PARIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA VIEIRA DE SENA LAGE OAB - MT17619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN CURVO PINHO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br, referente ao bairro indicado na inicial. Cuiabá, 01 de 

Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023873-47.2016.8.11.0041

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:

ADELIO SEBASTIAO DAVID (EXECUTADO)

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

AMARILDO CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187/O 

(ADVOGADO)

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para promover a citação 

dos executados AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 

(EXECUTADO) e ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 

(EXECUTADO), no prazo de 05 dias. Cuiabá, 01 de Fevereiro de 2018 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994
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Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1024725-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT0018244A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Sendo tempestivos, recebo os presentes Embargos à 

Execução. Intime-se o embargado para apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil). Com 

a resposta, havendo alegação de preliminares, intime-se o Embargante 

para que se manifeste. No que atine ao pedido de suspensão da 

execução em apenso, observo que, estando esta garantida por penhora, 

o deferimento do pleito é medida adequada ao caso presente. Ademais, 

entendo que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, em especial 

porque há discussão acerca da forma de cobrança do condomínio junto 

ao processo número 1017162-26.2016.8.11.0041, em trâmite perante este 

juízo. Sendo assim, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo 

Civil, suspendo a ação executiva de número 1015067-86.2017.8.11.0041, 

devendo apenas ser cumprida a penhora do imóvel indicado naqueles 

autos. Translade cópia da presente para a execução em apenso. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036307-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PRISCILA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Unimed Cuiabá interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

1000831-24.2018 insurgindo-se contra a decisão de id n. 10931794 que 

deferiu a tutela de urgência reivindicada na inicial Em sede de retratação, 

não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da decisão 

concedida, de modo que a mantenho por seus próprios fundamentos. Por 

tal motivo, oficie-se a 2ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator. 

Aguarde a realização da audiência conciliatória. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034102-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REZIEL SANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO OAB - MT17002/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Reziel Santi interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

1000673-66.2018 insurgindo-se contra a decisão de id n. 11070235 que 

indeferiu a tutela de urgência reivindicada na inicial Em sede de retratação, 

não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da decisão 

concedida, de modo que a mantenho por seus próprios fundamentos. Por 

tal motivo, oficie-se a 2ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pela Excelentíssima Relatora. 

Aguarde a realização da audiência conciliatória. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002772-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO GONTIGIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, assim como a prioridade na 

tramitação do presente feito, pois o Requerente é idoso. Embora nada 

mencione a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada (id n. 

11675873), verifico que o pedido da inicial tem natureza antecipada e não 

cautelar, razão pela qual, nos termos do artigo 305, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, há de se observar na hipótese o procedimento 

previsto no artigo 303 e seguintes do Código de Processo Civil. Em assim 

sendo, nos termos do artigo 303, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, 

intime-se o Autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a inicial, com a 

complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e 

confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção do processo 

(art. 303, §2º, do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 303, 

inciso II c/c artigo 334, ambos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de Conciliação para 07 de maio de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Intime-se a parte Requerida pessoalmente, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Considerando o disposto acima (procedimento 

previsto no artigo 303 e seguintes do Código de Processo Civil), consigno 

que caberá à Requerida interpor o recurso cabível contra a decisão que 

deferiu a tutela pretendida, sob pena de tornar-se estável (art. 304 do 

Código de Processo Civil). Deverá constar nos mandados de 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). 

Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002587-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. P. D. A. (REQUERENTE)

TEREZINHA MONICA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Tratando 

de processo que envolve interesse de incapaz, remetam-se os autos ao 

Ministério Público Estadual para manifestação, em observância ao artigo 

178, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 949273 Nr: 59891-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXMAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR PRUDENTE CAMPOS 

SOUZA VERAS - OAB:16335 OAB/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do pagamento da obrigação, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090926 Nr: 6545-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE APARECIDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARANHAS BARBOSA - OAB:13.245-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 Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 700392 Nr: 35015-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO GUILHERME RIBEIRO COSTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 913125 Nr: 38943-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JUSTINIANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Novamente intimo o requerido por intermédio de seu patrono para trazer 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a guia do depósito judicial do 

pagamento do perito, visto que não foi possível fazer a vinculação junto a 

conta única, o que prejudica a expedição do alvará para devolução do 

valor, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 947059 Nr: 58599-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDELE CRISTINA CONCEIÇÃO PENHA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar parte requerida,a se manifestar sobre o pedido de 

desistência de fls. 173 no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1080466 Nr: 1761-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CORREA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHA 

BARBOSA - OAB:13.245-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 Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 26504 Nr: 6095-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE VERGÍLIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/MT, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BENEDITO GONCALVES 

NETO - OAB:2842/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 338146 Nr: 8891-26.2008.811.0041

 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): TECAMAT FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SOARES FERREIRA 

ALVES - OAB:155.992/SP, ANDREY FREITAS FERREIRA - 

OAB:338.361/SP, DANIELA FONZAR POLONI - OAB:228.007/SP, 

FERNANDO HENRIQUE RAMOS ZANETTI - OAB:123.433/SP, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B

 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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 867342 Nr: 7445-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS, FÁTIMA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVS TRANSPORTES LTDA - ME, VANGUARD 

HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

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

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15145/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOSÉ 

CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1015420 Nr: 29886-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 76 de 516



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEL BAKER TAMINI NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/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 Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1049139 Nr: 46008-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY ALVES DOS SANTOS

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o requerido juntou o comprovante do pagamento dos 

honoráris periciais, porém não consta o número da conta judicia na guia, 

não sendo possível fazer sua vinculação junto a conta única, assim, em 

cumprimento aos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte requerida, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias trazer aos autos o comprovante 

constando o número da conta judicial, para posterior devolução do valor, 

conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1057818 Nr: 49957-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER ALVES SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que o requerido juntou as fls. 109 o comprovante do pagamento 

dos honoráris periciais, porém a guia não consta o número da conta 

judicial, não sendo possível fazer sua vinculação junto a conta única, 

assim, em cumprimento aos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias trazer aos autos o 

comprovante constando o número da conta judicial afim de que seja 

devolvido o referido valor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1083558 Nr: 3221-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ FERREIRA THIBES

 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

 Certifico que o requerido juntou o comprovante do pagamento dos 

honoráris periciais, porém não consta o número da conta judicia na guia, 

não sendo possível fazer sua vinculação junto a conta única, assim, em 

cumprimento aos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte requerida, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias trazer aos autos o comprovante 

constando o número da conta judicial, para posterior devolução do valor, 

conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1094277 Nr: 8110-23.2016.811.0041

 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: JOSE PAULO 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:

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 40348 Nr: 12110-91.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES E ARRUDA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SÃO GONÇALO, AILTON 

FERNANDO FERREIRA, PAULO DE TARSO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JR. - OAB:7683, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 404411 Nr: 36186-04.2009.811.0041

 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: INTER TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

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

OAB:MT 3473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8840-B/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca de fls. 266/269, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 718182 Nr: 14322-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DUARTE DE MEDEIROS, ODETE BOACHA 

DUARTE DE MEDEIROS

 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:

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 828684 Nr: 34532-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI, S.R.R. SOLUÇÕES E 

RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:MT/ 14.165, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056, 

RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o executado foi intimado por intermédio de seu patrono para 

efetuar o pagamento, transcorrendo o prazo sem manifestação, bem como 

decorreu o prazo para impugnar, razão que em cumprimento a legislação 

vigente e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar as 

partes Exequente a requererem as providências que reputarem 

necessárias, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 890168 Nr: 23319-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA SILVIA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRÉ DA MATA - 

OAB:9126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1021109 Nr: 32478-33.2015.811.0041

 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: MARLENE GONSALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-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 Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1026203 Nr: 34880-87.2015.811.0041

 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: ANDERSON CLEITON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 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 Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1052191 Nr: 47505-56.2015.811.0041

 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: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRILHANTE GÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - OAB:OAB/MT 

2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS 

- OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/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 Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1053133 Nr: 47965-43.2015.811.0041

 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: LUIZ CARLOS DE FRANÇA DE OLIVEIRA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Certifico que o requerido juntou as fls. 109 o comprovante do pagamento 

dos honoráris periciais, porém a guia não consta o número da conta 

judicial, não sendo possível fazer sua vinculação junto a conta única, 

assim, em cumprimento aos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias trazer aos autos o 

comprovante constando o número da conta judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1070851 Nr: 55767-92.2015.811.0041

 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: FRANK ANTONIO AMORIM DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 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 Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1072871 Nr: 56592-36.2015.811.0041

 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: EDIRNETH BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-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 Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1085735 Nr: 4148-89.2016.811.0041

 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: ALESSANDRA MARIA DE ABREU COSTA PASCOAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 367074 Nr: 5127-95.2009.811.0041

 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: GISELE FERREIRA SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194 - A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 28526 Nr: 7473-05.1998.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maurício Leopoldo Tenuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono nos autos com a finalidade de intimar a parte 

Autora através de seu patrono, para retirar nesta secretaria a certidão 

conforme solicitado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 918472 Nr: 42395-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CALMON PEPEU GARCIA VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO INÁCIO WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃONúmero do Processo: 

918472.Espécie: Ação OrdináriaData e horário: 8 de fevereiro de 2018, às 

14:30h.PRESENTESJuíza: Tatiane ColomboRequerente/representante: 

Carlos Ivan Garcia de Santana.Adv. do Requerente: Roberto Antunes 

Barros.Requerido: Pedro Inácio Wiegert.Adv. do Requerido: Sidnei Lopes 

da Cunha.OCORRÊNCIASAberta a audiência, foram esclarecidas as 

vantagens da conciliação, porém, restou inexitosa.. Na petição o 

Requerido Pedro Inácio Wiegert pleiteia a juntada a este processo dos 

seguintes feitos 93693 (antiga 17ª Vara Cível), 74010 (9ª Vara) e 74006 

(8ª Vara) alegando conexão, no entanto, o art. 337, VIII do Código de 

Processo Civil, discorre que incube ao réu, antes de discutir o mérito, 

alegar conexão, o que não foi feito no momento adequado, assim sendo 

ocorreu a preclusão.Além do mais, observando que tais feitos estão todos 

arquivados e no transcorrer do processo em nenhuma oportunidade esta 

matéria foi trazida ou suscitada, indefiro o pedido.Tendo ouvido as 

justificativas das partes acerca das testemunhas, inclusive do depoimento 

pessoal do Requerido pleiteado pelo próprio, decidiu esta magistrada em 

fixar para tal oitiva ponto controvertido como sendo a comprovação de 

suscitado conluio entre o Autor e o locador, visando imputar não 

pagamento ao requerido.Dando continuidade a audiência, passarei a oitiva 

do depoimento do Requerido e da testemunha trazida pelo Autor.Homologo 

a desistência da oitiva da testemunha formulada pelas partes.Após a oitiva 

do Requerido e a testemunha do Autor o advogado do Requerido pleiteia o 

reforço de que conste na presente ata de audiência que esta magistrada 

tendo sido requerido a oitiva pessoal do Autor, indeferido conforme a 

decisão que já constas do presente.As partes saem intimadas para que 

no prazo sucessivo de 05 dias, apresentem suas alegações finais na 

forma de memoriais.Transcorrido o prazo, venham os autos conclusos 

para sentença.Saem os presentes intimados.Nada mais havendo a 

consignar, por mim,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1137859 Nr: 26504-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002826-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GILKA GOMES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. MARIA GILKA GOMES DE OLIVEIRA ajuizou a presente Ação 

de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência em face de 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, ambos já qualificados 

na inicial. Alega a Requerente ter sido diagnosticada com câncer no ano 

passado e, seu médico responsável pelo seu tratamento prescreveu a 

utilização de medicamento denominado Afatinibe 40 mg, contudo, não 

obteve liberação junto a Requerida. Diante disso, objetiva a Requerente, 

em sede de tutela de urgência, que a Requerida seja compelida a fornecer 

o medicamento Afatinibe 40 mg. Com a inicial vieram os documentos. 

Relatado o necessário, decido. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 
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§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Na espécie, a 

relação jurídica consolidada entre as partes é de consumo, sujeitando-se 

ao Código de Defesa do Consumidor e, também, aos ditames da Lei nº 

9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à 

saúde. Sendo, portanto, os contratos de plano de saúde submetidos ao 

CDC, suas cláusulas devem ser pactuadas em consonância com os 

ditames estabelecidos pela Lei Consumerista, de modo que se atenda às 

formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno 

conhecimento ao consumidor do conteúdo constante do instrumento, para 

que se atalhe qualquer desequilíbrio entre os contraentes, principalmente 

em virtude da vulnerabilidade do consumidor. Feitas tais considerações e 

observando as provas que instruem a inicial, verifico que assiste razão os 

argumentos da parte autora. Como se vê da exordial, a patologia que 

acomete a requerente é grave, bem como, na negativa da Unimed, ora 

Requerida, há menção da prescrição médica do medicamento Afatinibe 40 

MG (ID 11683527), o que caracteriza a probabilidade do direito, ante a 

necessidade da medicação prescrita para o tratamento e manutenção da 

vida. Assim, se um profissional devidamente habilitado indicou ser 

imprescindível a realização da aplicação da medicação, é porque o tem 

como procedimento mais adequado para alcançar o resultado que 

pretende. Em suma, diante da proteção da vida, as demais regras devem 

ser preteridas, já que a vida é o bem maior protegido pela Constituição 

Federal. Nesse passo, a parte autora na qualidade de usuária dos 

beneplácitos do plano de saúde, tem direito, em principio, à cobertura do 

procedimento tal como indicado pelo expert para o restabelecimento de 

sua saúde. De igual modo, o perigo do dano encontra-se caracterizado 

pelo fato de que a negativa na autorização poderá acarretar danos de 

difícil reparação, pois resta demonstrado a indispensabilidade do 

procedimento recomendado e a urgência que o caso requer. Consigne-se, 

ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil), porquanto, o que se procura é o efeito do 

tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo 

de improcedência do pedido inicial, terá a via judicial para ressarcimento 

das despesas que foi obrigada a suportar. Assim, o deferimento da tutela 

pretendida é medida adequada ao caso em exame. Neste sentido é o 

entendimento da Jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR. PLANO DE SAÚDE 

UNIMED. RECUSA DE COBERTURA DOS MEDICAMNTOS CORRELATADOS 

AO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, MINISTRADOS EM AMBIENTE 

DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É abusiva a cláusula contratual 

que exclui da cobertura do plano de saúde fornecido de medicamento para 

quimioterapia tão somente pelo fato de ser ministrado em ambiente 

domiciliar. 2. A finalidade precípua do contrato firmado entre as partes e 

que engloba a prestação de serviços da área da saúde é a realização da 

dignidade da pessoa humana que deve ser prestigiada, valendo o esforço 

para prestar o atendimento apto ap pleno restabelecimento do paciente 

que contratou o serviço. 3. Decisão monocrática mantida. (TJMT; ED 

153809/2015; Capital; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 

18/05/2016; DJMT 23/05/2016; Pág. 95) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

TUTELA ANTECIPACADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO 

ART. 273 DO CPC/1973. I – Apresentando-se verossímeis as alegações 

da parte autora e presentes os demais requisitos necessários ao 

deferimento da antecipação da tutela, mantém-se a decisão liminar que 

determinou à unimed o fornecimento de medicamento ao paciente portador 

de esclerose múltipla. Agravo de instrumento improvido. (TJGO; AI 

0079220-65.2016.8.09.0000; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Sebastião Luiz Fleury; DJGO 15/06/2016; Pág. 125). Posto isto, presentes 

os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela de urgência reivindicada para determinar que a Requerida custeie de 

forma integral, em até 02 (dois) dias, o fornecimento do medicamento 

denominado “Afatinibe – 40 mg” à Requerente. Em caso de 

descumprimento fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite 

máximo de 10 (dez) dias. Com base no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na Sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Assim, cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, novo CPC). Consigne-se que a parte 

requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, novo CPC), bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas 

de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do novo CPC). Na 

audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo para apresentação de 

contestação (art. 335 do novo CPC). Defiro os benefícios da justiça 

gratuita conforme requerido, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO QUE 

DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002040-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CESAR NEPONUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHUBER LEITE BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Willian Cesar Neponuceno ajuizou a presente Tutela Cautelar 

de Urgência em Caráter Antecedente em desfavor de Shuber Leite 

Bezerra, ambos qualificados nos autos. Objetiva em sede de tutela 

cautelar antecedente o arresto de imóvel matriculado sob o número 16.802 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício desta Comarca com a 

finalidade de gravar a existência da presente ação e impedir quaisquer 

tranferências do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Emenda a 

inicial em ID 11634790. Relatado o necessário. Decido. Pretende o 

Requerente a concessão da tutela de urgência cautelar em caráter 

antecedente, para o fim de arrestar imóvel de propriedade do Requerido, 

em razão de não pagamento de dívida. De acordo com as razões 

expostas na exordial, o Autor afirma que é credor do Requerido na quantia 

de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser paga em 17/10/2017, sendo que 

teria exigido como garantia um cheque no valor de R$200.000,00 

(duzentos mil reais), em caso de eventual inadimplência. O artigo 305, 

caput, do Código de Processo Civil, que disciplina a tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, estabelece: Art. 305. A petição inicial 

da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 

indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Quanto à possibilidade de concessão de liminar no 

procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero afirmam: “Pode o autor requerer tutela cautelar liminarmente (art. 

300, § 2º, CPC) – rigorosamente, uma antecipação da tutela cautelar. Pode 

o juiz concedê-la inaudita altera parte ou após justificação prévia. Da 

decisão cabe agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC).” (Novo Código de 

Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p. 319. 

Negritei.) No caso em exame, os documentos de ID 11575318, ID 

11575326 e ID 11575330, indicam, ao menos neste momento, a 

probabilidade do direito do Autor, pois evidenciam a suposta dívida 

noticiada nos autos. Aliado a isso, o Requerente demonstra por meio dos 

documentos contidos em ID 11575354 que o Requerido estaria tentando 

vender diversos imóveis de sua propriedade, mesmo com o andamento de 

processo de Divórcio com partilha de bens perante a 4ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca e, inclusive, sem a anuência de sua 

ex-esposa. Ademais, se tem notícia nos autos de que o Requerido possui 

inúmeras dívidas. Do mesmo modo, resta em evidência a urgência do 

pedido, consistente na possibilidade do Requerente não conseguir receber 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 80 de 516



o valor devido pelo Requerido, diante dos indícios de que o mesmo estaria 

se furtando de honrar o compromisso. Ademais, não vejo prejuízo grave 

ou de difícil reparação ao requerido (art. 300, §3º, do Código de Processo 

Civil), pois a presente decisum poderá ser revertida a qualquer tempo. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 300, §2º c/c artigo 305 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência cautelar em caráter 

antecedente para determinar que seja averbada a existência da presente 

ação junto a matrícula do imóvel registrado sob o número 16.802 perante o 

Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, impedindo a efetivação de 

qualquer transferência do mesmo, até ulterior deliberação. Oficie-se o 

supracitado Cartório determinando o cumprimento da presente ação, 

imediatamente. Cite-se o requerido para contestar o pedido, no prazo de 

05 (cinco) dias, e indicar as provas que pretende produzir (artigo 306, 

CPC). Efetivada a tutela de urgência de natureza cautelar, a autora terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para formular o pedido principal, que deverá ser 

apresentado nos mesmos autos, independente do adiantamento de novas 

custas processuais, sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida 

em caráter antecedente (artigos 308 e 309, CPC). Assim que apresentado 

o pedido principal, venham os autos conclusos para designação de 

audiência de conciliação ou de mediação (artigo 308, §3º, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001115-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários com pedido de 

gratuidade da justiça, interposta por pessoa Física e Jurídica, sob a 

alegação de que não possuírem condições financeiras para arcar com o 

ônus processual. O benefício da gratuidade tem por finalidade possibilitar 

que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. 

Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário 

irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza, o que não 

se enquadra no caso em testilha. Sabemos ainda, que é pacífico o 

entendimento jurisprudencial de que o pedido de gratuidade formulado por 

pessoa jurídica, deve ser deferido apenas em nos casos que existam nos 

autos, provas inequívocas suficientes sobre a dificuldade financeira 

enfrentada pela empresa requerente. No presente feito, não há 

comprovação eficaz quanto ao rendimento do requerente, como também, 

não há comprovação convincente de que a pessoa jurídica se trate de 

pessoa pobre na acepção da palavra ao ponto de não poder arcar com o 

recolhimento das custas. Ante ao exposto, não havendo demonstração 

convincente nos autos de que o recolhimento das custas trará algum 

prejuízo ao sustento do requerente ou para manutenção de suas 

atividades, indefiro o pedido de gratuidade. Intimem-se os requerentes por 

seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolherem as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001261-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários com pedido de 

gratuidade da justiça, interposta por pessoa Física e Jurídica, sob a 

alegação de que não possuírem condições financeiras para arcar com o 

ônus processual. O benefício da gratuidade tem por finalidade possibilitar 

que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. 

Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário 

irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza, o que não 

se enquadra no caso em testilha. Sabemos ainda, que é pacífico o 

entendimento jurisprudencial de que o pedido de gratuidade formulado por 

pessoa jurídica, deve ser deferido apenas em nos casos que existam nos 

autos, provas inequívocas suficientes sobre a dificuldade financeira 

enfrentada pela empresa requerente. No presente feito, não há 

comprovação eficaz quanto ao rendimento do requerente, como também, 

não há comprovação convincente de que a pessoa jurídica se trate de 

pessoa pobre na acepção da palavra ao ponto de não poder arcar com o 

recolhimento das custas. Ante ao exposto, não havendo demonstração 

convincente nos autos de que o recolhimento das custas trará algum 

prejuízo ao sustento do requerente ou para manutenção de suas 

atividades, indefiro o pedido de gratuidade. Intimem-se os requerentes por 

seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolherem as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001455-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários com pedido de 

gratuidade da justiça, interposta por pessoa Física e Jurídica, sob a 

alegação de que não possuírem condições financeiras para arcar com o 

ônus processual. O benefício da gratuidade tem por finalidade possibilitar 

que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. 

Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário 

irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza, o que não 

se enquadra no caso em testilha. Sabemos ainda, que é pacífico o 

entendimento jurisprudencial de que o pedido de gratuidade formulado por 

pessoa jurídica, deve ser deferido apenas em nos casos que existam nos 

autos, provas inequívocas suficientes sobre a dificuldade financeira 

enfrentada pela empresa requerente. No presente feito, não há 

comprovação eficaz quanto ao rendimento do requerente, como também, 

não há comprovação convincente de que a pessoa jurídica se trate de 

pessoa pobre na acepção da palavra ao ponto de não poder arcar com o 

recolhimento das custas. Ante ao exposto, não havendo demonstração 

convincente nos autos de que o recolhimento das custas trará algum 

prejuízo ao sustento do requerente ou para manutenção de suas 

atividades, indefiro o pedido de gratuidade. Intimem-se os requerentes por 

seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolherem as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001871-15.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários com pedido de 

gratuidade da justiça, interposta por pessoa Física e Jurídica, sob a 

alegação de que não possuírem condições financeiras para arcar com o 

ônus processual. O benefício da gratuidade tem por finalidade possibilitar 

que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. 

Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário 

irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza, o que não 

se enquadra no caso em testilha. Sabemos ainda, que é pacífico o 

entendimento jurisprudencial de que o pedido de gratuidade formulado por 

pessoa jurídica, deve ser deferido apenas em nos casos que existam nos 

autos, provas inequívocas suficientes sobre a dificuldade financeira 

enfrentada pela empresa requerente. No presente feito, não há 

comprovação eficaz quanto ao rendimento do requerente, como também, 

não há comprovação convincente de que a pessoa jurídica se trate de 

pessoa pobre na acepção da palavra ao ponto de não poder arcar com o 

recolhimento das custas. Ante ao exposto, não havendo demonstração 

convincente nos autos de que o recolhimento das custas trará algum 

prejuízo ao sustento do requerente ou para manutenção de suas 

atividades, indefiro o pedido de gratuidade. Intimem-se os requerentes por 

seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolherem as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-22.2018.8.11.0041

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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, interposta por Mafre Vera Cruz 

Seguradora S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, distribuída 

sem o devido recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de 

gratuidade nos autos, determino que se intime a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

Guia de recolhimento de custas e Taxa Judiciaria, na forma disposta no 

artigo 2º, do referido Provimento, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e cancelamento do feito (art. 290 do NCPC). Consigne-se que as 

custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no 

Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de 

Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002674-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (RÉU)

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, interposta por Liberty Seguros S/A 

em desfavor de Pantanal Transportes e Outros, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade 

nos autos, determino que se intime a parte requerente, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a Guia de 

recolhimento de custas e Taxa Judiciaria, na forma disposta no artigo 2º, 

do referido Provimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do NCPC). Consigne-se que as custas dos 

feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038305-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Pedido de Restauração de Registro Civil, que a parte 

requerente assistida pela Defensoria Publica, formula pedido de gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições para arcar com as despesas 

processuais. Estando o pedido instruído com os documentos necessários, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça. Dê-se 

vista dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público para se 

manifestar, no prazo legal. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se pessoalmente a Defensora Pública - ressaltando que esta, 

gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, com início do prazo a ser contado da intimação pessoal, 

conforme dispõe os artigos 183, § 1 e 186, § 1º, do CPC. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual. O pedido encontra-se instruído com o comprovante de renda, 

assim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se provem o contrário, defiro ao requerente os benefícios 

da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Em cumprimento ao que 

estabelece o artigo 334 do CPC, designo o dia 17 de Abril de 2018, as 

08h:00mn, para realização da audiência de conciliação, a ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a requerente na pessoa 

do advogado constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001254-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN COUTO PIMENTA TREVISAN OAB - 008.627.191-19 

(REPRESENTANTE)
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INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, que o autor 

menor representado por sua genitora, requer a de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais. No caso verifica-se que o pedido inicial não atende os 

requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado, visto 

o que o valor atribuído à causa não corresponde com a pretensão 

almejada pelo requerente, além de estar o pedido desacompanhado do 

comprovante de renda dos provedores do requerente. Ressaltando que 

no atual Código de Processo Civil CPC/2015, o valor da causa continua 

sendo um requisito da petição inicial, cabendo ao autor atribuir-lhe um 

valor certo, ainda que a causa não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível, conforme preconiza o disposto no art. 291 do CPC. 

Em ação indenizatória, fundada em dano moral, o valor da causa deverá 

ser o valor pretendido pelo seu autor (art. 292, inciso V). E quando houver 

cumulação de pedidos o valor da causa deverá corresponder à quantia 

equivalente à soma dos valores de todos eles (art. 292, inciso VI). Em 

relação a gratuidade o entendimento jurisprudencial vigente é que, sendo a 

parte requerente dependente de seus genitores, o beneficio da gratuidade 

deve ser analisada de acordo com a renda de seus provedores. Diante do 

acima exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 e 292, inciso V 

do CPC, INTIME-SE a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a petição inicial, atribuindo valor correto a causa - art. 319, V, 

CPC, bem como, demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, 

anexando ao feito o comprovante de renda (cópia da Carteira de Trabalho, 

holerite ou última declaração de imposto de renda de seus provedores), 

sob pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (artigos 321, V, e 290 do CPC). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002726-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. C. D. B. (REQUERENTE)

DINIZ ALMEIDA DE BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1002726-91.2018.8.11.0041 Vistos, O Pedido de Alvará para 

levantamento de valores depositados em conta bancária de pessoa já 

falecida, é matéria de competência da Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá - MT, para onde determino a redistribuição deste 

feito, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038424-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais, instruída 

com os documentos necessários, incluindo a comprovação do 

recolhimento de custas. Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 

334 do CPC, designo o dia 17 de Abril de 2018, as 09h:30mn, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do CPC/2015. Intime-se o requerente na pessoa do advogado 

constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001599-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, 

instruída com os documentos necessários, incluindo a comprovação do 

recolhimento das custas processuais, onde o requerente declara que não 

ter interesse na realização da audiência conciliatória. Em que pese o 

desinteresse manifestado expressamente pelo autor, em relação à 

audiência conciliatória, todavia, no CPC em vigência a designação da 

conciliação passou a ser obrigatória, posto que, o réu não é mais intimado 

para responder a ação, e sim, para comparecer a audiência designada. 

Isto posto, em cumprimento à disposição contida no artigo 334 do CPC, 

designo o dia 17 de Abril de 2018, as 10h:00mn, para realização da 

audiência de conciliação, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se o requerente, via DJE na pessoa do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002359-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, 

instruída com os documentos necessários, incluindo a comprovação do 

recolhimento das custas processuais, onde o requerente declara que não 

ter interesse na realização da audiência conciliatória. Em que pese o 

desinteresse manifestado expressamente pelo autor, em relação à 

audiência conciliatória, todavia, no CPC em vigência a designação da 

conciliação passou a ser obrigatória, posto que, o réu não é mais intimado 

para responder a ação, e sim, para comparecer a audiência designada. 

Isto posto, em cumprimento à disposição contida no artigo 334 do CPC, 

designo o dia 17 de Abril de 2018, as 10h:30mn, para realização da 

audiência de conciliação, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se o requerente, via DJE na pessoa do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002386-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, 

instruída com os documentos necessários, incluindo a comprovação do 

recolhimento das custas processuais, onde o requerente declara que não 

ter interesse na realização da audiência conciliatória. Em que pese o 

desinteresse manifestado expressamente pelo autor, em relação à 

audiência conciliatória, todavia, no CPC em vigência a designação da 

conciliação passou a ser obrigatória, posto que, o réu não é mais intimado 

para responder a ação, e sim, para comparecer a audiência designada. 

Isto posto, em cumprimento à disposição contida no artigo 334 do CPC, 

designo o dia 17 de Abril de 2018, as 11h:00mn, para realização da 

audiência de conciliação, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se o requerente, via DJE na pessoa do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000737-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, onde o requerente formula pedido de 

gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcas com os encargos processuais. Estando o pedido instruído com 

documento probatório de renda, fundamentado no que dispõe o § 3º do 

artigo 99 do CPC, defiro ao requerente a Gratuidade da Justiça, até que se 

provem o contrário. Conforme disposto no artigo 334 do CPC/2015, 

designo o dia 17 de Abril de 2018, às 12h00mn, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575 - 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a(s) parte(s) requerida(s), 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000852-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, onde o requerente formula pedido de 

gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcas com os encargos processuais. Estando o pedido instruído com 

documento probatório de renda, fundamentado no que dispõe o § 3º do 

artigo 99 do CPC, defiro ao requerente a Gratuidade da Justiça, até que se 

provem o contrário. Conforme disposto no artigo 334 do CPC/2015, 

designo o dia 17 de Abril de 2018, às 12h30mn, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575 - 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a(s) parte(s) requerida(s), 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038688-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA DORNELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança instruída com os documentos 

necessários, incluindo o comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 334 do 

CPC, designo o dia 17 de Abril de 2018, às 11h30mn, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br Cite-se a(s) parte(s) requerida(s), 

consignando 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). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Intime-se o autor da audiência, via DJE, por seu advogado (art.334, § 3, do 

CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1038808-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TANACA OAB - SP0239081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória, redistribuída em cumprimento da 

Resolução 11/2017-TP, cuja finalidade, traz matéria de competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT, para onde 

determino a imediata redistribuição da presente missiva, com as 

homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010039-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE LUIZA COSTA LEITE (AUTOR)

LUDIO AMORIM CORREA (AUTOR)

MARIA LUCIA NUNES DOS SANTOS (AUTOR)

VANDA QUINTINO DA SILVA TAMAROSSI (AUTOR)

HERMES DOMINGOS DE MORAES (AUTOR)

GONCALO BENEDITO DE ARAUJO (AUTOR)

LAURO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

SILVIO RODRIGUES TAMAROSSI (AUTOR)

ANALICE PRIMA DE SOUZA (AUTOR)

CLEUZA DE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

JOSEFA DA SILVA FARIA (AUTOR)

HILDA DA SILVA NARDONE (AUTOR)

IZAIR PEDROSA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

ELIZIA DAMIANA ALMEIDA CORREA (AUTOR)

ANTONIO JOAO MACIEL (AUTOR)

GERALDA DE JESUS MODESTO (AUTOR)

MANOEL BENEDITO DA GUIA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006250-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035154-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MARCAL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (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)

 

Intimação da parte requerida para no prazo legal efetuar o pagamento dos 

honorários periciais constante no id n. 11684466.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002814-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, que o pedido 

inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa 

ser adequado. No atual Código de Processo Civil, o valor da causa 

continua sendo um requisito da petição inicial, cabendo ao autor 

atribuir-lhe um valor certo, ainda que a causa não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível, conforme preconiza o disposto no 

artigo 291 do CPC/2015. No caso, verifica-se há elementos para aferição 

do mínimo pretendido, visto que o requerente declara expressamente no 

pedido, que o valor da execução em que atuou como advogado por 15 

anos, tem um crédito garantido por penhora em torno de R$ 6.500.000,00 

(seis milhões quinhentos mil reais), porquanto, descabida a fixação do 

valor da causa em quantia muito inferior a um patamar mínimo, como 

pretende o requerente, fixando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao 

presente feito. Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 

321 do CPC, INTIME-SE a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a petição inicial, atribuindo valor correto a causa - art. 319, 

V, CPC, bem como, para no mesmo prazo recolher a diferença das custas 

de distribuição, anexando nos autos a Guia de recolhimento da diferença 

acompanhada do comprovante de pagamento, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (artigos 321, V, e 290 do 

CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002515-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1002515-55.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

proposta em desfavor da Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT, 

fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 04/2008-CM, determino a 

redistribuição deste feito para uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Capital - MT, competente para processar e julgar os feitos em 

que são parte a Fazenda Estadual e Municipal. Consigne-se as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002180-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMANHO CONCEICAO (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA CAMANHO (REQUERENTE)

JOILTON CAMANHO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1002180-36.2018.8.11.0041 Vistos, O Pedido de Alvará 

Judicial, objetivando transferência de Imóvel pertencente à pessoa já 

falecida, conforme dispõe a Resolução nº004/2014 – CGJ-MT é matéria de 

competência da Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá - 

MT, para onde determino a redistribuição deste feito, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002277-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1002277-36.2018.8.11.0041 Vistos, As Ações fundadas em 

Cartão de Credito devem tramitar nas Varas Especializadas em Direito 

Bancário da Capital - MT, conforme dispõe o § 1º, inciso I, do artigo 1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM. Dessa forma, determino a redistribuição deste 

feito para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá - MT com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002616-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1002616-92.2018.8.11.0041 Vistos, As Ações fundadas em 

Contrato Bancário devem tramitar nas Varas Especializadas em Direito 

Bancário da Capital - MT, conforme dispõe o § 1º, inciso I, do artigo 1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM. Dessa forma, determino a redistribuição deste 

feito para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca 
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de Cuiabá - MT com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001846-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. J. (EXEQUENTE)

E. V. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA VIEIRA LEITE OAB - 957.233.231-72 (REPRESENTANTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILARIO VIZZOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1002180-36.2018.8.11.0041 Vistos, O pedido de Execução 

de Alimentos é matéria de competência da Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá - MT, para onde determino a redistribuição deste 

feito, consignando as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1279717 Nr: 1763-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRETRIZ FEIRAS E EVENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

BRASIL LTDA-DENTAL BRASIL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GUILHERME DUDA - 

OAB:42.473/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n.1279717

VISTOS,

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO interposto por DIRETRIZ FEIRAS E 

EVENTOS LTDA em apenso aos autos da Carta Precatória 

n.0060095-21.2017.8.16.0182, expedida no processo de execução em 

apenso (código n. 11161), e distribuída no Juízo do 8º Juizado Especial 

Cível de Curitiba, o qual proferiu decisão (fl.24) declinando a competência 

daquele juizado para o cumprimento do ato deprecado, e, por conseguinte, 

determinou a remessa integral do feito para este juízo e a devolução da 

deprecata (fl.20)

Nesse passo, considerando que a petição inicial protocolizada pela parte 

DIRETRIZ FEIRAS E EVENTOS LTDA foi distribuída e direcionado ao juízo 

Deprecado do JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CURITIBA/PR, com objetivo de 

suspender os atos praticados no cumprimento da Carta Precatória 

expedida nos autos do processo de cumprimento de sentença em apenso 

(código n.11161), tal como preconiza o parágrafo único do artigo 676 do 

CPC, com a devolução da carta precatória sem o cumprimento, o 

provimento ora postulado perdeu objeto.

Desta feita, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, 

entendo por bem determinar a intimação da parte Autora para no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar interesse na distribuição dos presentes 

Embargos neste juízo, e em caso positivo, providenciar o recolhimento das 

custas elencadas na certidão de fl. 25, sob pena de extinção e 

arquivamento deste feito.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 11161 Nr: 11413-41.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BRASIL 

LTDA-DENTAL BRASIL-M, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, PRO 

STAND PROJETOS E MONTAGENS LTDA., ORTOCIL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT

 Processo Código n.11161

VISTOS,

 Nos autos de Embargos de Terceiro distribuídos em apenso ao presente 

(fl.362), sobreveio informação que a Carta Precatória Expedida as fls. 356 

foi devolvida para este juízo sem cumprimento em razão do 

reconhecimento de incompetência do Juizado Especial para o qual a parte 

Exequente efetuou a sua distribuição.

Outrossim, verifico das razões declinadas nos Embargos de Terceiro 

interposto pela Empresa DIRETRIZ FEIRAS E EVENTOS LTDA, a alegação 

de que embora não integre a relação processual o cumprimento do ato 

deprecado teria sido direcionado ao seu endereço que estaria localizado 

no 4º Andar do mesmo edifício onde estabelecida a Executada 

PRO-STAND PROJETOS E MONTAGENS LTDA (1º Andar).

Contudo, verifico também que embora a existência de semelhança com o 

nome empresarial da parte Executada DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A e 

a citação desta tenha sido efetivada naquele endereço (fl.278), de fato o 

número do CNPJ das empresas são distintos.

 Desta feita, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para no prazo de 05 (cinco) 

dias requere o que de direito para prosseguimento do feito, devendo 

manifestar com relação a devolução da Carta Precatória sem cumprimento, 

a divergência de informações quanto ao nome empresarial e CNPJ da 

executada DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, sob pena de arquivamento.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 745565 Nr: 42717-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA EPP

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

MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GOGOLEVSKY FILHO - 

OAB:12.031/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 844768 Nr: 48568-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISSAM AHMAD ABDEL-AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMINER RODER SALIBA, SOLUÇÃO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Intimação da parte interessa para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do desarquivamento do feito, sob pena de novo arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1026806 Nr: 35250-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do laudo pericial de fls. 133/148, juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133534 Nr: 24414-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO PINTO BRANDÃO ADVOCACIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:118.685/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM 

NETTO - OAB:12.363 SP

 Processo Código n.1133534

VISTOS,

 INTIME-SE a parte Executada para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto ao petitório da parte Exequente as fls. 190/205 

noticiando que o Recurso Especial n. 1.599/906/MT já foi julgado.

No mesmo prazo, deverá ainda se for o caso, retificar o teor da 

impugnação ao cumprimento de sentença podendo acostar aos autos 

planilha de cálculo do valor que entende correto para prosseguimento da 

execução.

 Após, voltem os autos conclusos para dirimir quanto a necessidade de 

conferência dos cálculos pela contadoria judicial.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 327456 Nr: 483-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192/SP, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 361256 Nr: 31213-40.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BENEDITO DA RESSURREIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 445814 Nr: 20336-70.2010.811.0041

 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: RAPHAELLA ROCHA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. BRANDÃO FILHO REPRESENTAÇÕES, 

MAURO NOGUEIRA BRANDÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12331, AINDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8019, DANIÉLE 

CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:5.245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Intimação da parte interessada para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do desarquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784223 Nr: 38017-82.2012.811.0041

 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 REGINA SCHINEIDER

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

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CURITIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287/MT, LIZETE RODRIGUES FEITOSA - OAB:21762/PR, 

ricardo emir buratti - OAB:47395-PR

 Certifico que, encaminho intimação da requerida para, manifestar acerca 

das fls. 221/224, juntada nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 878782 Nr: 15986-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MAURO EHRET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, MOTO 

RAÇA LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - 

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

 Intimação do advogado RUTE SOUZA OLIVEIRA , para devolver os autos 

em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954646 Nr: 2419-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIME TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME, MACEDO E 

SAMPAIO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Soares Da Silva 

- OAB:15461, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 ANTE O EXPOSTO, considerando a contradição instalada na sentença de 

fls.261/268, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de 

fls.278/279 pelo que retifico o dispositivo relativo a condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral para a seguinte forma: 

[...]4)CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor de R$20.000,00 

(vinte mil reais) a título de indenização DANO MORAL, acrescido de juros 

de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento 

(súmula 362 STJ). [...]Atente-se a Secretaria para que o dispoe o §4º do 

artigo 1.024 do CPC, face ao Recurso de Apelação de fls.269/279, 

procedendo-se com os devidos atos em caso de interposição de 

recurso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081260 Nr: 2155-11.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA LOCAÇÃO LTDA, WEBER MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte interessada para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do desarquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1173987 Nr: 41737-18.2016.811.0041

 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: SANDRA REGINA SCHINEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZETE RODRIGUES FEITOSA - 

OAB:21762/PR

 Certifico que, encaminho intimação da requerida para, manifestar acerca 

das fls. 190/193, ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 81368 Nr: 32899-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNY GREIPEL

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

MENDES - OAB:8361/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que,encaminho intimação da parte requerente para comprovar a 

distribuição da carta precatória,conforme certidão as fls.132.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 425610 Nr: 8919-23.2010.811.0041

 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: NELSON AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALMEIDA DE LIMA, SUPERMERCADO 

PAULISTA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT, JOSE SINVALDO RIBEIRO DA SILVA - OAB:1717/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/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.: 718977 Nr: 14703-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. COIMBRA IMÓVES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAISSAL CALIL - 

OAB:14416/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 814297 Nr: 20770-54.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE ANDRADE TORRILHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU CESARIO DA ROSA - 

OAB:18331/O

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

OAB:OAB/MT 13.241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 817637 Nr: 24070-24.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BETIM LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Souza Velho - 

OAB:10.715-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURICO HONORATO S. JUNIOR 

- OAB:99259, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 244/254, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171903 Nr: 40947-34.2016.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO 

MILITAR DO ESTADO DE MT, WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Intimação do advogado JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO , para devolver 

os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1092605 Nr: 7331-68.2016.811.0041

 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: PAULO ROGERIO MATOS BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Processo n. 1092605

 VISTOS EM SANEADOR,

 Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o 

processo.

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC).
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2. Não há nulidades a declarar.

3. Das preliminares a apreciar:

 3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 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.

3.2) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO.

 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.

3.3) PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PARA RECEBIMENTO INDENIZATÓRIO DE DAMS.

 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.

3.4) PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA/COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIRO.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles.

 4) Das questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a 

atividade probatória:

4.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos.

5) Fixo como regra de distribuição do ônus da prova o disposto no caput 

do artigo 373 do CPC, máxime porque não se verifica a incidência de 

hipossuficiência técnica e /ou probatória de nenhuma das partes 

envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 

373 do estatuto processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do 

§3º do artigo 357 do mesmo diploma.

Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em 

caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como 

consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de 

sua ocorrência no mundo fático.

 6) As questões de direito relevantes para a decisão do mérito consistem 

em: A responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de 

indenização por invalidez equivalente ao grau de incapacidade 

constatado, nos termos da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e 

incidência de correção monetária desde a edição da MP n. 340/2006. 

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de tabela do Conselho 

Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da 

indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese 

de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida 

Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015).

7) Das provas: Diante da controvérsia existente no presente feito, a 

ensejar realização de prova pericial médica, o que fica determinado pelo 

Juízo com amparo no disposto no art. 357, III e 370 do CPC.

Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às partes o RATEIO do pagamento 

das despesas decorrentes de perícia quando determinada de ofício pelo 

juízo, todavia, no caso em tela como a parte Autora é beneficiária da 

justiça gratuita, competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos 

termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 

95 do CPC.

Sendo assim, NOMEIO como Perito Judicial o médico REINALDO PRESTES 

NETO, cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual 

pode ser encontrado na Avenida Aclimação, nº 265, Prédio Prevencor, 

Anexo ao Hospital São Mateus, bairro Bosque da Saúde, CEP. 78050-040, 

Cuiabá-MT, pelos Telefones nº (65) 3051-2376, (65) 3051-2250 

(consultório), ou pelo e-mail reiprestes@hotmail.com, para realizar perícia 

na parte Autora, observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início 

dos trabalhos.

Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor econômico do serviço 

a ser prestado, arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e 

cem reais).

Com a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do expert, 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e 

seguintes da CNGC/TJMT/2016.

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes.

 Sobrevindo manifestação do perito, INTIME-SE a parte Requerida para no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor 

correspondente à sua cota parte dos honorários periciais.

 Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte 

Autora para comparecimento no local indicado pelo perito para ter início 

aos trabalhos (art. 474 do CPC).

8) Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos).

9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC).

10) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC.

11) DA RETIFICAÇÃO: Retifique-se a autuação do processo a fim de 

regularizar os dados da parte Requerida para BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 1143517 Nr: 28923-71.2016.811.0041

 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: NAYNE BEZERRA DE MEI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 112.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 442734 Nr: 18635-74.2010.811.0041

 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: CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA, K. B. A., B. B. 

A., CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, 

THEREZA PATRIZIA ALVES PIGNATA, DILMAR MEDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626/MT, JOAO BATISTA 

DOS ANJOS - OAB:6658/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.: 853416 Nr: 56102-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFJDS, FRANKLIN JONATAS DE SOUZA NEVES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-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.: 890366 Nr: 23470-66.2014.811.0041

 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: DIRCEU ANTONIO MARTINS GOMES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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.: 892990 Nr: 25183-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A

 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.: 920810 Nr: 43936-81.2014.811.0041

 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: REGINEY DE MELO ANDRADE

 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: 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. 175/178.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1145503 Nr: 29866-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTUNES

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n. 1145503.

 VISTOS EM SANEADOR,

 Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o 

processo.

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC).

2. Não há nulidades a declarar.

3. Das preliminares a apreciar:

 3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 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.

3.2) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO.

 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.

4) Das questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 90 de 516



probatória:

4.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos.

5) Fixo como regra de distribuição do ônus da prova o disposto no caput 

do artigo 373 do CPC, máxime porque não se verifica a incidência de 

hipossuficiência técnica e /ou probatória de nenhuma das partes 

envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 

373 do estatuto processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do 

§3º do artigo 357 do mesmo diploma.

Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em 

caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como 

consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de 

sua ocorrência no mundo fático.

 6) As questões de direito relevantes para a decisão do mérito consistem 

em: A responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de 

indenização por invalidez equivalente ao grau de incapacidade 

constatado, nos termos da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e 

incidência de correção monetária desde a edição da MP n. 340/2006. 

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de tabela do Conselho 

Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da 

indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese 

de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida 

Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015).

7) Das provas: Diante da controvérsia existente no presente feito, a 

ensejar realização de prova pericial médica, o que fica determinado pelo 

Juízo com amparo no disposto no art. 357, III e 370 do CPC.

Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às partes o RATEIO do pagamento 

das despesas decorrentes de perícia quando determinada de ofício pelo 

juízo, todavia, no caso em tela como a parte Autora é beneficiária da 

justiça gratuita, competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos 

termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 

95 do CPC.

Sendo assim, NOMEIO como Perito Judicial o médico REINALDO PRESTES 

NETO, cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual, 

pode ser encontrado na Avenida Aclimação, nº 265, Predio Prevencor, 

Anexo ao Hospital São Mateus, bairro Bosque da Saúde, CEP. 78050-040, 

Cuiabá-MT, pelos Telefones nº (65) 3051-2376, (65) 3051-2250 

(consultório), ou pelo e-mail reiprestes@hotmail.com, para realizar perícia 

na parte Autora, observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início 

dos trabalhos.

Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor econômico do serviço 

a ser prestado, arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e 

cem reais).

Com a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do expert, 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e 

seguintes da CNGC/TJMT/2016.

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes.

 Sobrevindo manifestação do perito, INTIME-SE a parte Requerida para no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor 

correspondente à sua cota parte dos honorários periciais.

 Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte 

Autora para comparecimento no local indicado pelo perito para ter início 

aos trabalhos (art. 474 do CPC).

8) Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos).

9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC).

10) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014983-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA JOANA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1014983-85.2017.8.11.0041 VISTOS, Compareceu a parte Autora 

no Id.9914886, pleiteando de forma transversa a modificação de decisões 

proferidas nos autos com transito em julgado (concessão da justiça 

gratuita e destituição fática da Requerida do cargo de síndica do 

condomínio Autor). Destaco que, a decisão do Id.7362661 foi devidamente 

clara no tocante ao indeferimento da assistência judiciaria gratuita em 

favor do Autor, ao passo que as decisões dos Ids.8231917 e 9021145 

foram pontuais no tocante a revogação da tutela de urgência concedida 

após a manifestação da parte Requerida, de sorte que inexiste nos autos 

qualquer elemento novo capaz de afastar ou modificar o posicionamento 

do juízo estampado nos Ids.8231917 e 9021145. Assim, sem maiores 

delongas INDEFIRO o pedido formulado pelo Autor no Id.9914886. Diante 

da certidão do Id.11288020, esclareço que já restou reconhecido o 

comparecimento espontâneo da parte Requerida aos autos por 

oportunidade da apresentação da contestação anexada ao Id.8138677, 

conforme decisão exarada no Id.9021145, o que evidência o erro material 

praticado pela Central de Conciliação em renovar a oportunidade de 

resposta da parte Requerida, que em nada prejudicou as partes. Desta 

feita, reputo indevida a apresentação de nova contestação pela parte 

Requerida realizada no Id.10244170, razão pela qual deve a peça ser 

riscada artigo 13-A, §3º da Resolução nº185/2013 do CNJ. DETERMINO 

que a Secretaria promova a retirada da visibilidade do documento anexado 

ao Id.10244170. Por consequência, visando garantir com amplitude o 

direito do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a parte Autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação apresentada pela Autora 

no Id.8138677 no prazo legal. DEFIRO o pedido do Id.11592418. OFICIE-SE 

ao Cartório do 1º Serviço Notarial e Registro de Títulos, Documentos e de 

Pessoas Jurídicas enviando anexo as decisões proferidas nos 

Ids.8119139 e 8215108 para conhecimento e CANCELAMENTO do registro 

da Ata de Eleição do dia 09/03/2017 que elegeu como sindico sr. Gilmar 

José de Araújo, mantendo-se a administração eleita para o biênio de 

2016/2018, que possui como síndica Luciana Joana da Silva, até ulterior 

deliberação deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037295-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037295-55.2017.8.11.0041 AUTOR: JONNY DE 

OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, as 10h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 10. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038297-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DE AMORIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038297-60.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO GABRIEL 

DE AMORIM SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, as 

10h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 10. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038477-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038477-76.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDERSON 

OLIVEIRA MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril 

de 2018, as 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 10. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038540-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PAULA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038540-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

HENRIQUE PAULA SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril 

de 2018, as 11h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 10. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 
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Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014870-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK COSTA ANDRADE (AUTOR)

ANDREA AMABILIS REZENDE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014870-34.2017.8.11.0041 AUTOR: PATRICK COSTA 

ANDRADE, ANDREA AMABILIS REZENDE ANDRADE RÉU: SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. M Vistos em 

Correição. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24 de Abril de 2018, às 11h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 02. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016185-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V.L.MORETTO & CIA LTDA (RÉU)

SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA (RÉU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007760-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ FERREIRA GOMES (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça: " CERTIFICO que no dia 09/01/18 foi distribuído a este 

Oficial, via PJE, o Mandado de Citação e Intimação com os dados acima 

informados, onde consta exposta a informação de que a parte autora 

forneceria os meios para o cumprimento, entretanto, até o presente 

momento, não houve o fornecimento e nem sequer o contato da parte 

autora.CERTIFICO que no dia 09/01/18 foi distribuído a este Oficial, via PJE, 

o Mandado de Citação e Intimação com os dados acima informados, onde 

consta exposta a informação de que a parte autora forneceria os meios 

para o cumprimento, entretanto, até o presente momento, não houve o 

fornecimento e nem sequer o contato da parte autora. Assim sendo, 

considerando o decurso do prazo para cumprimento e devolução, 

suspendo as minhas diligências e devolvo o presente mandado para a 

secretaria da vara para os providências cabíveis, bem como permaneço 

no aguardo de novas determinações. O referido é verdade e dou fé. 

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2018.Thiago Francisco de Campos Oficial de 

Justiça."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038102-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLJONSON DANILLO HILARIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038102-75.2017.8.11.0041 AUTOR: LINDOLJONSON 

DANILLO HILARIO ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Março 

de 2018, as 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033632-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BRITO PALMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033632-98.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIMAR BRITO 

PALMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 
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caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 09h15min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032298-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA XAVIER HANSEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032298-29.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIANE MARIA 

XAVIER HANSEN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001252-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLAUDIO 

MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os documentos 

carreados aos autos, verifica-se a procuração (Id nº 11449138) e a 

declaração de hipossuficiência (Id nº 11449188) apresentadas estão com 

datas desatualizadas. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada 

de nova procuração, e a declaração de hipossuficiência devidamente 

assinada e datada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 

76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SIQUEIRA ALVES (AUTOR)

J. H. S. M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000776-47.2018.8.11.0041 AUTOR: JOAO HENRIQUE 

SIQUEIRA MARTINS CAMPOS, JESSICA SIQUEIRA ALVES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. 

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se a 

procuração (Id nº 11380709 – pág. 01) e a declaração de hipossuficiência 

(Id nº 11380709 – pág. 05) apresentadas estão com datas desatualizadas. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua representação, com a juntada de nova procuração, e a 

declaração de hipossuficiência devidamente assinada e datada, sob pena 

de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1015417 Nr: 29884-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVO TEMPO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA USINAGEM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NIGRO - 

OAB:284378

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar acerca da carta precatória 

devolvida, constantes nas fls. 206/2011 em especial fl. 209, no prazo de 

15 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1036274 Nr: 39736-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA LEMES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:216470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 362907 Nr: 32377-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABERNA PORTUGUESA LTDA "ME"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DENYS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11755 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 717393 Nr: 8483-30.2011.811.0041

 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: EDER LUIZ PAES GUIMARAES, LUCIENY DO 

NASCIMENTO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT, ÉRIS ALVES PONDE - OAB:13830, MILTON VIZINI 

CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

 Nesta data, intimo a parte embargada na pessoa de seu advogado para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 132/138, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 748842 Nr: 482-22.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES E REZENDES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 482-22.2012.811.0041

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: MIRTES E REZENDES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

PARTE RÉ: F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA

CITANDO(A, S): F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/01/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

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 DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUJO VALOR DA CAUSA É DE R$ 

20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

DESPACHO: Vistos em Correição,

Cumpra-se o despacho de fls. 60.

Transcorrido o prazo do edital desde já nomeio a douta DPE como 

curadora especial ao revel citado por edital, devendo os autos serem 

encaminhados com vista ao Defensor com atribuições para atuar perante 

este Juízo.

Eu, HELEN KAROLINE DOS SANTOS, digitei.

 Cuiabá - MT, 8 de fevereiro de 2018.

Thiago Ottoni Azambuja

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 482-22.2012.811.0041

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: MIRTES E REZENDES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

PARTE RÉ: F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA

CITANDO(A, S): F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/01/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

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 DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUJO VALOR DA CAUSA É DE R$ 

20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

DESPACHO: Vistos em Correição,

Cumpra-se o despacho de fls. 60.

Transcorrido o prazo do edital desde já nomeio a douta DPE como 

curadora especial ao revel citado por edital, devendo os autos serem 

encaminhados com vista ao Defensor com atribuições para atuar perante 

este Juízo.

Eu, HELEN KAROLINE DOS SANTOS, digitei.

 Cuiabá - MT, 8 de fevereiro de 2018.

Thiago Ottoni Azambuja

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 851490 Nr: 54434-76.2013.811.0041

 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: LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THYAGO SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:11.958 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 54434-76.2013.811.0041

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA

PARTE REQUERIDA: THYAGO SOARES RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 48 (QUARENTA E OITO HORAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, pois 

este encontra-se paralisado há mais de um (1) ano, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

Eu, HELEN KAROLINE DOS SANTOS, digitei.

Cuiabá - MT, 8 de fevereiro de 2018.
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Thiago Ottoni Azambuja

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 94599 Nr: 11347-56.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ- LTDA

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

OAB:2.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA JESUS SILVA - 

OAB:23.072 OAB/GO, ADRIANE PEREIRA DE LIMA - OAB:29761/GO, 

ALESSANDRO DIAS MIZAEL - OAB:18171/GO, ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:26.951/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - 

OAB:11932/GO, JOÃO NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, 

JOÃO PESSOA DE SOUZA - OAB:2.294/GO, LEONARDO QUIRINO 

VIEIRA - OAB:90311/MG

 Vistos em Correição.

Visando dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão da execução.

No mesmo prazo supra, tendo em vista o lapso temporal transcorrido 

desde a última movimentação no feito, deverá, ainda, a parte exequente 

apresentar planilha de débito atualizada, com aplicação da correção 

monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

retornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 260550 Nr: 21373-74.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ROMEU PEREIRA, RENILDA MARIA 

FERREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE 

- OAB:7416/MT

 Diante da decisão de fl. 217, intimo a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça ou oferecer meios para o cumprimento da 

intimação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 371041 Nr: 7551-13.2009.811.0041

 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: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA XAVIER PRADO SANTOS, 

ANTONIO DALADIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Intimo a parte Requerente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 703702 Nr: 38341-43.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA, JULIANO 

GARUTI DE OLIVEIRA

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

OAB:9.237/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - OAB:13.288/MT, 

JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO LITVAY - OAB:7042

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 38341-43.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

EXEQÜENTE: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

EXECUTADOS: FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA e JULIANO GARUTI DE 

OLIVEIRA

CITANDO: FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/12/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 109.334,46

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida.

RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, CUJO VALOR DA CAUSA É DE R$ 

109.334,46 (CENTO E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS 

E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

ADVERTÊNCIA: Fica ainda advertido o executado de que, aperfeiçoada a 

penhora, terá o prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos à 

execução, ou mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil.

Eu, HELEN KAROLINE DOS SANTOS, digitei.

 Cuiabá - MT, 8 de fevereiro de 2018.

Thiago Ottoni Azambuja

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 38341-43.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

EXEQÜENTE: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

EXECUTADOS: FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA e JULIANO GARUTI DE 

OLIVEIRA

CITANDO: FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/12/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 109.334,46

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 
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penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida.

RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, CUJO VALOR DA CAUSA É DE R$ 

109.334,46 (CENTO E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS 

E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

ADVERTÊNCIA: Fica ainda advertido o executado de que, aperfeiçoada a 

penhora, terá o prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos à 

execução, ou mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil.

Eu, HELEN KAROLINE DOS SANTOS, digitei.

 Cuiabá - MT, 8 de fevereiro de 2018.

Thiago Ottoni Azambuja

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 739857 Nr: 36542-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA, OAB/MT nº 24395, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 791461 Nr: 45538-78.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKI SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

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

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 245 foi interposto no 

prazo legal e intimo a parte autora para apresentar suas contrarrazões.

Cuiabá - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098099 Nr: 9736-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO-SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

ENERGIA SOLAR LTDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

DOMINGUES DA SILVA - OAB:4870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Vistos.

Ab initio, REVOGO o decisum de fl. 60, posto que foi equivocadamente 

lançado nos presentes autos.

No mais, ante a manifestação da reclamada (fls. 61/63) e a juntada de 

documento comprobatório da recuperação judicial (fls. 64/76), SUSPENDO 

a presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 

partir do deferimento do processamento da recuperação (06.09.2017, fl. 

76), o que faço com fundamento no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153966 Nr: 33499-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos em Correição.

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada na fl. 19, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil.

Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a 

petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 

319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 11h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 900556 Nr: 30262-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR LUIZ MARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:16.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SUSPENDO o presente processo em relação a este ponto até que haja 

definição da Corte Superior no julgamento do recurso representativo de 

controvérsia.4.2. Verba Sucumbencial: Condeno a requerida Mudar SPE2 

Empreendimentos Imobiliários Ltda ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao procurador do requerente, relativamente ao presente 

tópico de julgamento dos pedidos, no percentual correspondente a 20% do 

valor desta condenação, corrigidos monetariamente a partir desta data, 

incidindo juros de mora a partir da intimação na fase de cumprimento da 

sentença.Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se a inclusão do 

patrono da Requerida (Mudar EPE2 Empreendimentos Imobiliários LTDA), 

Dr. Rafael Candido Faria, OAB/SP 261.519 na capa dos autos e no sistema 

Apolo, consoante requerimento de fl. 230.Intimem-se.Cuiabá, 05 de 

Fevereiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 748040 Nr: 45328-61.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES E REZENDES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059/MT, 

DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 45328-61.2011.811.0041

 ESPÉCIE: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE AUTORA: MIRTES E REZENDES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

PARTE RÉ: F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA

CITANDO(A, S): F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/12/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 641,76

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

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 MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO, CUJO VALOR DA CAUSA IMPORTA A QUANTIA DE R$ 

641,76 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS 

CENTAVOS).

DESPACHO: Vistos em Correição, A determinação do despacho retro foi 

cumprida nos autos código 748842. Cite-se por edital para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias. Fixo em 30 dias o prazo do edital. 

Transcorrido o prazo do edital desde já nomeio a douta DPE como 

curadora especial ao revel citado por edital, devendo os autos serem 

encaminhados com vista ao Defensor com atribuições para atuar perante 

este Juízo.

Eu, HELEN KAROLINE DOS SANTOS, digitei.

 Cuiabá - MT, 8 de fevereiro de 2018.

Thiago Ottoni Azambuja

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 45328-61.2011.811.0041

 ESPÉCIE: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE AUTORA: MIRTES E REZENDES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

PARTE RÉ: F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA

CITANDO(A, S): F.D.K. AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/12/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 641,76

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

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 MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO, CUJO VALOR DA CAUSA IMPORTA A QUANTIA DE R$ 

641,76 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS 

CENTAVOS).

DESPACHO: Vistos em Correição, A determinação do despacho retro foi 

cumprida nos autos código 748842. Cite-se por edital para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias. Fixo em 30 dias o prazo do edital. 

Transcorrido o prazo do edital desde já nomeio a douta DPE como 

curadora especial ao revel citado por edital, devendo os autos serem 

encaminhados com vista ao Defensor com atribuições para atuar perante 

este Juízo.

Eu, HELEN KAROLINE DOS SANTOS, digitei.

 Cuiabá - MT, 8 de fevereiro de 2018.

Thiago Ottoni Azambuja

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946133 Nr: 58088-37.2014.811.0041

 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: SOCIEDADE MELHORAMENTOS DE CUIABÁ S/S LTDA, 

ANA SILVIA DE ARRUDA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON CARLOS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JR. STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT

 Ante o exposto, nos termos 487, inciso I, do CPC, REJEITO os Embargos 

Monitórios opostos e, por consequência JULGO PROCEDENTE a Ação 

Monitória, o que faço para constituir em título executivo extrajudicial o valor 

de R$12.000,00 (doze mil reais), resultante da soma dos valores 

constantes nos cheques de fl. 37, o qual deve corrigido monetariamente 

pelo INPC, desde a data da emissão do cheque e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de 

apresentação.CONDENO a parte requerida/embargante ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

02 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 303961 Nr: 14910-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBO ARMAZÉM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10.279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT, LUIS RENATO DIEL - OAB:40565/RS, VANDERLEI 

BOBROWSKI - OAB:18.395/RS

 Processo nº 14910-82.2007.811.0041Código 303961Vistos em 

Correição.Trata-se de Ação de Monitória ajuizada por Globo Armazém 

Indústria e Comércio de Cereais Ltda. em desfavor de Irmãos Bruch Ltda., 

todos qualificados nos autos.Relata a autora ser credora do cheque de fl. 

17, cuja pretensão de pagamento em dinheiro importa na quantia 

atualizada de R$4.994,13 (quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais 

e treze centavos).Argumenta que tentou receber, de forma amigável, esta 

quantia, contudo, não obteve êxito.Requer, assim, a procedência da 

demanda constituindo-se em título executivo judicial o valor exarado na 

inicial.Citada, a requerido manifestou à fl. 120 argumentando ter quitado o 

débito objeto da demanda monitória por meio da transferência eletrônica 

acostada à fl. 121.A parte autora manifestou-se às fls. 124/125 aduzindo 

que o pagamento acostado aos autos pelo requerido refere-se a outra 

transação realizada entre as partes e que o cheque que instrui a ação 

monitória foi devolvido por insuficiência de fundos. Assim, por não ter sido 

ofertado embargos monitórios ou realizado o pagamento da quantia 

devida, pugna pela conversão do feito em mandado executivo.É a 

síntese.Decido.Com razão a autora, pois, o documento colacionado aos 
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autos não indica qualquer relação com o cheque objeto desta 

demanda.Conforme 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 MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 454182 Nr: 25796-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON ALVES DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13.605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-A, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para reconhecer a 

suficiência do depósito, declarando extinta a obrigação do consignante em 

relação às parcelas do acordo intitulado “compromisso de pagamento nº 

200901915315”,  contrato nº  40.801.353,  pactuado em 

17.11.2009.CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro às custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.INTIME-SE a parte requerida, por intermédio de 

seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados 

bancários a fim de possibilitar a liberação de alvará judicial para 

levantamento dos valores depositados na presente ação.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 04 de Fevereiro de 2018.P. R. I. 

C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082898 Nr: 2872-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETE CRISTINA EBE DO NASCIMENTO SANTANA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração de fls. 114/115, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1139545 Nr: 27171-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V & W TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

ANATOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DIAS DOS SANTOS 

MOURA - OAB:215.512-E/SP, GABRIELA CORDEIRO NUNES DE 

OLIVEIRA - OAB:351.382/SP, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR 

- OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 Ante o exposto, nos termos 487, inciso I, do CPC, REJEITO os Embargos 

Monitórios opostos e, por consequência JULGO PROCEDENTE a Ação 

Monitória, o que faço para constituir em título executivo extrajudicial o valor 

de R$ 8.257,00 (oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais) constante no 

cheque de fl. 25, o qual deve corrigido monetariamente pelo INPC, desde a 

data da emissão do cheque e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data de apresentação.CONDENO a parte 

requerida/embargante, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 02 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 360679 Nr: 30624-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auristela Maria Campos Miotto 

- OAB:9513-E, CASSIO FELIPE MIOTTO - OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS A. J. MARQUES - 

OAB:OAB/MS 4862, Fábio Davanso dos Santos - OAB:13979/MS, 

MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES - OAB:175.513/SP, PAULO 

AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - OAB:130053/SP

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a complementação do depósito, no 

valor de R$ 5.544,36 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e 

trinta e seis centavos), foi levantada pelo credor por meio do alvará 

eletrônico acostado à fl. 147.

Não obstante, considerando o teor da petição de fl. 152, por meio da qual 

a parte credora informou a existência de débito remanescente maior ao 

valor supracitado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, informando acerca 

da existência de eventual saldo remanescente, sob pena de, no seu 

silêncio, entender-se que a obrigação restou integralmente cumprida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 758761 Nr: 11020-62.2012.811.0041

 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: CARLOS DE ALMEIDA COUTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 14.11.2017, foi proferida 

sentença de mérito (fls. 161/165).

Ocorre que após a juntada da referida sentença foi encartado aos autos 

manifestação conjunta das partes, informando a realização de acordo e 

requerendo sua homologação.

Ao que se observa, o acordo entabulado foi protocolizado em 24.02.2017 

pelo sistema PEA, ou seja, bem antes de proferida a sentença de mérito, 

porém, ao tempo desta não havia sido juntado nos autos, o que ocasionou 

o julgamento do feito com procedência parcial do pedido inicial.

Em razão disso, chamo o feito à ordem para declarar nula a sentença de 

fls. 161/165, vez que proferida sem a observância da existência de 

acordo anteriormente comunicado.

No mais, conforme se observa às fls. 166/167, o acordo entabulado entre 

as partes é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
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Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

Como estabelecido no acordo, as custas processuais serão suportadas 

pela requerida Indiana Seguros S/A.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 05 de Fevereiro de 2017.

P. R. I. C.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004928-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUVIRI FEDRIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT0017994A (ADVOGADO)

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMINO AFONSO FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1004928-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CLAUVIRI FEDRIZZI REQUERIDO: ALMINO AFONSO FERNANDES 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada 

nada manifestou, posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias de andamento 

ao feito, sob pena de extinção. Cuiabá - MT, 7 de fevereiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036751-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LEON LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036751-67.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS ROBERTO LEON LEITE RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que tanto o autor, quanto sua 

curadora possuem veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. Lista de Veículos - Total: 2 Placa UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

OBH7432 MT VW/NOVO GOL 1.0 2013 2013 CARLOS ROBERTO LEON 

LEITE Sim ui-button ui-button KAQ0534 MT SUNDOWN/FUTURE 125 2006 

2006 ARLETE TEREZINHA LEON LEITE Não ui-button ui-button Além disso, 

não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: “LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos;” O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).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). Destaquei. 

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. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para recolher as custas processuais iniciais e juntar a 

atividade em comento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033188-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRAUTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARGARIDA CARMO TAVEIRA OAB - MT12255/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1033188-65.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: VIDRAUTO LTDA - 

ME Vistos etc. A parte requerida pugna pela reconsideração, da decisão 

que deferiu a antecipação de tutela para desocupação voluntária do 
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imóvel, e por extensão do prazo para cumprimento do decisum, 

argumentando que o contrato de locação com o antigo proprietário ainda 

se encontra vigente, o qual se encerrara somente em 14/03/2018. Aportou 

aos autos petição do demandante (id. 11471628), informando que a 

empresa requerida procedeu a desocupação do imóvel, reiterando, assim, 

a expedição de mandado de imissão na posse. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, insta consignar que o pedido de reconsideração não tem 

previsão legal, e como tal, não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Verifica-se que o pleito autoral foi deferido por estarem presentes 

os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela. Ademais, 

em que pese as alegações da parte requerida, de que o contrato de 

locação deva ser respeitado conforme prevê a Lei de Inquilinato, 

verifica-se que o referido instrumento esta incompleto (Id. 11125264, 

11125298 e 11125302). Além disso, o contrato não obedece ao disposto 

no art. 8° da Lei 8.245/1991, uma vez que não há comprovação de 

averbação do contrato de locação na matricula do imóvel, in verbis: Art. 8º 

Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar 

o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a 

locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de 

vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do 

imóvel. Portanto, estando o contrato de locação carente de um dos 

requisitos elencados no dispositivo anterior, o mesmo não possui amparo 

legal para prevalecer até que finde seu prazo de vigência. Por fim nota-se 

que não consta dos autos a anuência do credor fiduciário ao contrato de 

aluguel, dessa forma, torna-se ineficaz a invocação da locação em face 

deste. De qualquer forma, insta destacar que o pedido de reconsideração 

não tem o condão de substituir o recurso apropriado à reforma da decisão 

objurgada e nem a torná-la sem efeito. Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo incólume a decisão que 

deferiu o pedido de antecipação de tutela. Em tempo, diante da informação 

de que requerida procedeu a desocupação do imóvel, DETERMINO 

expedição de mandado de constatação e imissão de posse, em 

cumprimento da decisão de ID. 10725607, com os benefícios do art. 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, devendo o senhor Oficial de Justiça, 

antes de imitir o proprietário na posse, certificar-se de estar o imóvel livre 

de bens e pessoas. Conste, no mandado a ser expedido, que, constatado 

o abandono e existindo bens de propriedade do requerido em seu interior, 

deverá o autor ser nomeado depositário fiel. Intime-se a parte autora de 

que deverá providenciar os meios necessários ao cumprimento da ordem, 

como a presença de um chaveiro, no caso de necessidade de 

arrombamento. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015580-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. K. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCIA REGINA DA SILVA OAB - 813.434.001-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTE SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015580-54.2017.8.11.0041 AUTOR: VITORIA 

KAROLINE PEDROSA DA SILVA REPRESENTANTE: MARCIA REGINA DA 

SILVA RÉU: GENTE SEGURADORA SA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para manifestar sobre o pagamento 

espontâneo da parte requerida, informando se concorda com os valores 

pagos, bem como indicando os dados bancários completos para 

expedição de alvará. Cuiabá - MT, 8 de fevereiro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001691-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXENERGIA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001691-96.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MAXENERGIA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE 

ENERGIA LTDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de 

Tutela de Urgência, proposta por MAXENERGIA GERAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, devidamente qualificadas 

nos autos. A parte autora narra que, diante da promulgação da REN n° 

482/2012, arrendou a usina CGH Cachoeira da Onça (U.C. 6/1520002-2), 

para utilizá-la como unidade de minigeração distribuída. Alega que a 

referida usina estava em completo estado de deterioração e abandono, 

não estando sequer, conectada ao sistema de transmissão e distribuição 

de energia elétrica da concessionaria local, de modo que precisou realizar 

investimentos no local. Explana que, formalizou uma Consulta de Acesso 

junto a demandada, para saber se a CGH Cachoeira da Onça poderia ser 

ligada ao seu sistema de distribuição e transmissão, recebendo em 

17/12/2015 a Carta n° 11048/2015/ENERGISAMT, sendo confirmado pela 

requerida a possibilidade de conexão da usina no sistema de sua 

propriedade, ressaltando a necessidade de realizar algumas obras de uso 

exclusivo da usina. Que, em meados de 2016, a CGH Cachoeira da Onça 

estava devidamente restaurada e em condições para ser utilizada como 

unidade de minigeração distribuída, passando a receber diversas proposta 

de empresas com interesses em subarrendar a CGH. Afirma que, 

subarrendou a usina para três empresas que, juntas, fundaram o 

Consórcio Onça Energia que, em 01/03/2017, protocolou perante a 

requerida a solicitação de acesso para a CGH Onça, dando origem ao 

processo interno n° 70700.010734/2017. Segue arguindo que, não 

obstante os investimentos feitos, o projeto apresentado foi desaprovado 

pela requerida, que encaminhou carta pontuando minuciosamente as 

pendencias que deveriam ser regularizadas. Afirma que o Consórcio Onça 
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Energia, perdeu interesse em continuar com o subarrendamento da usina, 

que posteriormente foi arrendada para o grupo econômico Amazônia 

Petróleo e, devidamente finalizados os estudos técnicos e a 

documentação que haviam sido solicitados pela requerida, em 28/11/2017, 

reiterou a solicitação de acesso protocolada em 01/03/2017, contudo, o 

processo interno foi novamente reprovado, negando-se a inscrição da 

CHG Cachoeira da Onça (U.C. 6/1520002-2) – arrendada pela Amazônia 

Petróleo (CNPJ/MF nº 09.001.879/0001- 60) – como uma Unidade de 

Minigeração Distribuída Argumenta que todas as pendências técnicas e 

documentais do processo interno nº 70700.010734/2017 foram sanadas, 

contudo o projeto fora reprovado com base na vedação contida na 

REN-ANEEL 786, de 17.10.2017, que introduziu o art. 2º, §1º, na 

REN-ANEEL nº 482/2012. Segue aduzindo que a resolução não deve ser 

aplicada aos empreendimentos que tenham protocolado a solicitação de 

acesso em data anterior a 27/10/2017. Pugna pelo deferimento da tutela 

antecipada para que a requerida, aprove imediatamente a Solicitação de 

Acesso e o respectivo projeto de Minigeração Distribuída da CGH 

Cachoeira da Onça (U.C. nº 6/1520002-2), realizada nos autos do 

processo nº 70700.010734/2017. Com a inicial, juntou documentos. Custas 

processuais devidamente recolhidas, conforme se infere do petitório e 

documentos de Ids. 11551108, 11551120 e 11551133. É o relatório. 

Decido. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, lecionam em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: 

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa 

(antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. In casu, a parte autora afirma ter atendido todas as exigências 

apresentadas pela requerida que, de forma equivocada, negou o pedido 

de registro da CGH Cachoeira da Onça como uma Unidade de Minigeração 

Distribuída. Inicialmente, cumpre esclarecer que, a atuação do poder 

judiciário no que tange ao mérito administrativo, deve se limitar a 

regularidade e a licitude dos atos praticados. Compulsando os autos, 

verifica-se que “foram identificadas pendências que entram em desacordo 

com a resolução normativa nº 786/2017 da ANEEL”, sendo destacado o § 

1° da RN n° 786, de 17 de outubro de 2017, conforme se infere da Carta 

constante do Id. 11522960, sendo essa a justificativa da requerida para a 

reprovação do projeto. Analisando a citada resolução, verifica-se que a 

mesma alterou o inciso II e inseriu os §§ 1° e 2° na RN n° 482/2012, in 

verbis: Art. 1º Alterar o inciso II e inserir os §§ 1º e 2º no art. 2º da 

Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar 

c o m  a  s e g u i n t e  r e d a ç ã o :  “ A r t . 

2º.......................................................................................... II - minigeração 

distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 

energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 

d e  u n i d a d e s  c o n s u m i d o r a s ; 

....................................................................................................... §1º É 

vedado o enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída 

das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, concessão, 

permissão ou autorização, ou tenham entrado em operação comercial ou 

tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da CCEE ou 

comprometida diretamente com concessionária ou permissionária de 

distribuição de energia elétrica, devendo a distribuidora identificar esses 

casos. §2º A vedação de que trata o §1º não se aplica aos 

empreendimentos que tenham protocolado a solicitação de acesso, nos 

termos da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, em data anterior a 

publicação deste regulamento.” Art. 2º Esta resolução entra em vigor na 

data de sua publicação Pois bem, no presente caso, tem-se que, a 

solicitação de acesso foi protocolada pela requerida em 01/03/2017, 

conforme documentos de Ids. 11522762 e 11522772, gerando o processo 

n° 70700.010734/2017. Importante frisar que, o princípio que rege a 

doutrina é o princípio Tempus Regit Actum (tempo rege o ato), ou seja, uma 

lei posterior não influenciará na relação firmada na época da lei anterior, 

tal princípio esta materializado no disposto no art. 2°, §2° da RN n° 

482/2012 (nova redação dada pela RN n° 786, de 17 de outubro de 2017). 

Assim, prima facie, vislumbra-se que a solicitação de acesso foi 

protocolada em data pretérita a publicação da nº 786/2017 da ANEEL, 

restando demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que, o §2° da 

resolução, dispõe que a vedação do §1° não se aplica aos 

empreendimentos que protocolaram a solicitação de acesso em data 

anterior a publicação do regulamento. Ao redigir o texto normativo, a 

Agência Regulamentadora, deixou de forma clara que modulou os efeitos 

da norma para atos futuros, não atingindo pedidos pretéritos, consoante 

ao formulado pelo autor. Em tese, a requerida interpretou 

equivocadamente a resolução, e aplicou de plano a norma, sem observar 

que a data do processamento do pedido era anterior, e ainda a exceção 

disposta no parágrafo subsequente do mesmo dispositivo invocado, 

limitando-se a indeferir os pedidos com base em proibitivo exposto no 

normativo. Igualmente, em sede de cognição sumária, resta evidenciado 

que o protocolo por parte da requerente se deu em data pretérita, 

portanto, a resolução não se aplica ao caso. Insta consignar que, todos os 

pedidos formulados administrativamente foram feitos no bojo do processo 

n° 70700.010734/2017, o qual foi protocolado em 01/03/2017. Além disso, 

o perigo de dano se mostra no fato de que a requerente se encontram 

impedida de exercer sua atividade, em contrapartida aos inúmeros 

investimentos realizados. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA tão 

somente para determinar que a requerida dê prosseguimento ao Processo 

n° 70700.010734/2017, nos demais termos do mérito administrativo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, afastado o impedimento pelos motivos 

determinantes invocado, nos termos da presente decisão, sob pena de 

aplicação de multa. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 16/04/2018 às 12h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO – Sala 05. 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, expedindo o necessário. 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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001842-62.2018.8.11.0041 AUTOR: NOVAPAR 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Com a 

finalidade de dar maior celeridade ao processo, intimo a parte autora para 

informar se fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência 

para o cumprimento do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção dos presentes autos. A Guia de Recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento 

da diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação 

do pagamento. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 
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autora e os autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000135-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIN ROBSON BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA BORGES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000135-59.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALAIN ROBSON BORGES RÉU: MARIA ANTONIA BORGES Vistos 

etc. A parte autora narra que, em 07 de Abril de 1997, adquiriu da então 

proprietária, Sra. Giuliana Brandão de Lima, o imóvel Apartamento nº 701, 

do Edifício Saint Moritz, situado à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, em 

Cuiabá-MT, bem como adquiriu também as garagens nº 13 e 14. Aduz que 

as três propriedades, no ato da lavratura do registro de da compra e 

venda, foram averbadas com Reserva de Usufruto Vitalício para a 

requerida, avó do autor. Relata que, ao longo de todos esses anos os 

referidos imóveis permaneceram na posse da demandada, que como 

usufrutuária deveria zelar pela manutenção e conservação tanto dos 

imóveis, quanto dos bens que guarneciam. Explana que, no entanto fora 

surpreendido com a informação de que a ré não vem cumprindo com seus 

deveres legais, tanto no que concerne a manutenção dos imóveis e bens, 

quanto ao pagamento dos tributos legais e taxas condominiais referente 

às propriedades. Argumenta que, em 12/01/2017, o Sr. Evanir faleceu, de 

modo que o inventário e a cessão de direitos não foram concluídos, diante 

da ausência de assinatura do requerido. Segue dizendo que, 

recentemente ao procurar saber das condições das propriedades, lhe 

fora informado que o apartamento estava fechado há meses, com 

problemas estruturais que estariam gerando uma infiltração no 

apartamento localizado no pavimento inferior, ademais, além da reclamada 

ter abandonado os bens do usufruto, outorgou procuração à terceiro para 

alugar os imóveis dos quais é usufrutuária. Pugna pelo deferimento da 

tutela antecipada para que seja determinado a manutenção na posse em 

favor do requerente, bem como a suspensão imediata do usufruto da 

requerida. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Extinção de Usufruto 

c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência por ALAIN ROBSON 

BORGES em desfavor de MARIA ANTÔNIA BORGES, devidamente 

qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Verifica-se nos autos, que o autor é proprietário dos Imóveis 

debatidos na presente demanda, sendo usufrutuária a requerida, 

conforme se atesta na Matrícula do Imóvel (ID11279073). Segundo o 

conceito clássico, oriundo do direito romano, usufruto é o direito de 

desfrutar de um bem alheio como se dele fosse proprietário, com a 

obrigação, todavia, de lhe conservar a substância (“Usufructus est jus 

alienis rebus utendi et fruendi, salva rerum substantia”). O usufruto 

caracteriza-se, pois, “(...) pelo desmembramento, em face do princípio da 

elasticidade, dos poderes inerentes ao domínio: de um lado fica com o 

nu-proprietário o direito à substância da coisa, a prerrogativa de dispor 

dela, e a expectativa de recuperar a propriedade plena pelo fenômeno da 

consolidação, tendo em vista que o usufruto é sempre temporário; de 

outro lado, passam para as mãos do usufrutuário os direitos de uso e 

gozo dos quais transitoriamente se torna titular.” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Direito civil brasileiro, volume 5: direito das coisas 7ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, pag. 479). Daí se extrai que esse instituto de direito 

real é constituído para finalidade primordialmente assistencial, em outras 

palavras, busca assegurar ao beneficiário os meios de prover a sua 

subsistência. Com efeito, o usufrutuário deve exercer as prerrogativas 

que lhes são conferidas, sob pena de não se justificar a restrição ou o 

gravame que recai sobre o patrimônio do nu-proprietário. Ademais, 

noticia-se que o apartamento está abandonado, com débitos de IPTU e 

Condominiais, além de deteriorado, causando infiltrações no apartamento 

da moradora do pavimento inferior, conforme se observa analisando os 

autos, e-mail da sindica do edifício e fotos do apartamento (ID 11294416 a 

11294487), caracterizando em sede de cognição sumária a probabilidade 

do direito. O perigo de dano por sua vez, reside na possibilidade do autor 

devido ao acúmulo de impostos e taxas condominiais em aberto, perca 

inclusive o bem, tanto pela deterioração da estrutura do apartamento 

quanto pelas ações de execução em desfavor do autor (ID 11279098, 

11279106), evidenciando-se o esbulho. Sobre os deveres do usufrutuário, 

dita o artigo 1.403 do CC/2002: Art. 1.403 Incumbem ao usufrutuário: I - as 

despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os 

recebeu; II - as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento 

da coisa usufruída. Outrossim, o Artigo 1.410 do CC, regulamenta as 

causas de extinção do usufruto, sendo elas : O usufruto extingue-se, 

cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis: I - pela 

renúncia ou morte do usufrutuário; II - pelo termo de sua duração; III - pela 

extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, 

ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se 

começou a exercer; IV - pela cessação do motivo de que se origina; V - 

pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 

1.408, 2ª parte, e 1.409; VI - pela consolidação; VII - por culpa do 

usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes 

acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de 

títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista 

no parágrafo único do art. 1.395; VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da 

coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399).destaquei Sobre o 

tema, é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: USUFRUTO. 

BEM IMÓVEL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR CULPA DA 

USUFRUTUÁRIA. Preliminar. Justiça gratuita. Concessão. Declaração de 

pobreza. Presunção relativa, que deve prevalecer caso não haja indícios 

de capacidade financeira da parte. Declaração de imposto de renda que 

tornou a alegação da ré verossímil. Rendimentos insuficientes para o 

custeio das despesas processuais. Ausência de provas em sentido 

contrário. Titularidade de bem imóvel que, por si, não afasta a presunção 

de hipossuficiência. Mérito. Dever do usufrutuário de arcar com as 

despesas de conservação dos bens no estado em que recebeu, além das 

prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa (CC, 

art. 1.403). Conjunto probatório que demonstrou que o imóvel se encontra 

abandonado, completamente deteriorado. Pendência de débitos tributários. 

Culpa demonstrada. Extinção do usufruto regular. Sentença mantida. 

Recu rso  improv i d o ,  c o m  o b s e r v a ç ã o . ( T J - S P  -  A P L : 

10062540920148260704 SP 1006254-09.2014.8.26.0704, Relator: Hamid 

Bdine, Data de Julgamento: 02/02/2017, 4ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/02/2017) Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo ao demandado, visto que em tese fora comprovado o 

abandono do imóvel. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, e considerando que o nu proprietário possui 

a posse indireta do bem, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para 

determinar a expedição do mandado de constatação a fim de verificar se o 

imóvel encontra-se desocupado, caso positivo, determino a 

REINTEGRAÇÃO PRECÁRIA do autor na posse do imóvel Apartamento nº 

701, do Edifício Saint Moritz, situado à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 

Cuiabá-MT, registrado na matrícula nº 6.598, Cartório do 7º Ofício da 

comarca de Cuiabá-MT, inclusiva para se evitar prejuízos a terceiros, 

DEFIRO o pagamento de custas ao final do processo, ante a 

impossibilidade momentânea do requerente em arcar com as custas do 

processo no presente momento, sem o comprometimento de seu próprio 

sustento e de sua família. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16/04/2018 às 12h00min, 

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, 
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com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035193-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DE SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035193-60.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ANDRESSA DE SANTANA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte autora narra que, ao tentar 

realizar uma compra, fora surpreendida ao ser informada que seu nome 

esta inscrito no rol de maus pagadores, de modo que todos os serviços 

que desejava usufruir lhe foram negados. Aduz que o débito é inexistente, 

pois não adquiriu nenhuma prestação de serviço com a requerida. Requer 

a concessão da antecipação da tutela para que a demanda proceda com a 

retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial 

juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência, proposto por ANDRESSA DE SANTANA SILVA, em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, devidamente qualificados nos 

autos. Inicialmente insta consignar que, da consulta realizada nos autos n° 

1013183-48.2017.8.11.0000, pelo sistema PJE, verifica-se que o Eg. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, concedeu a tutela recursal à parte 

requerida, suspendendo o decisório de Id. 10788501 . Assim, recebo a 

presente demanda pelo rito comum e passo a sua analise. Sobre o instituto 

da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Verifica-se nos autos, a consulta junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, que demonstra a ocorrência da inclusão dos dados do 

requerente nos órgãos de restrição ao crédito (Id. 10770028). Assim, os 

requisitos legais no presente caso encontram-se configurados. Com 

efeito, a probabilidade do direito esta caracterizada pela declaração 

autoral de que não possui dividas com a demandada, por sua vez, o 

perigo de dano torna-se visível com o cadastro no SPC e SERASA, o que 

acarreta ao requerente excessivo gravame e prejuízo. Sobre a matéria a 

jurisprudência da e. Corte de Justiça Mato-grossense: “TJMT - Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

5749/2003 - CLASSE II - 15 COMARCA CAPITAL. Ementa: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR - 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA DISCUTIDA EM JUÍZO - 

RECURSO PROVIDO. Havendo discussão jurídica através de ação 

ordinária sobre os valores cobrados, pertinente o deferimento da 

antecipação da tutela para determinar a exclusão do nome do devedor dos 

órgãos de proteção ao crédito”. No mesmo sentido, é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “Conforme entendimento 

jurisprudencial assente, estando à dívida sub judice, prudente seja 

deferida a antecipação da tutela, na medida em que a perspectiva de 

inclusão do nome da agravada em cadastro de serviço de restrição ao 

crédito, por si só, já se mostra capaz de trazer diversos constrangimentos 

e privações à recorrida.” (TJMG – Agravo de Instrumento n°. 513863-2 - 

Relator: Des. Renato Martins Jacob - Julgamento: 12.05.2008). Desse 

modo, a retirada do nome do suposto devedor dos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo a empresa requerida. Cumpre ressaltar que 

resta comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme 

exige o artigo 300 do CPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, o 

nome da parte autora foi lançado nos órgãos de restrição ao crédito, 

causando-lhe limitações evidentes, agregando-lhe o anátema de mau 

pagador. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Quanto 

ao pedido de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência;...” Sobre o 

assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)”(grifo nosso) Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar a exclusão do nome da parte autora 

dos cadastros de restrições ao crédito. Em caráter excepcional, 

deixar-se-á de exigir caução da parte requerente quando se tratar de 

parte hipossuficiente (parágrafo primeiro do artigo 300 do CPC), sendo 

conferida à declaração de hipossuficiência a presunção de veracidade 

pela norma contida no parágrafo 3º, do artigo 99 do CPC. EXPEÇA-SE 

ofício ao SPC e SERASA, para que, em 05 dias, efetue a exclusão do 

nome/CPF da parte requerente dos seus cadastros e registros, caso 

tenham sido positivado em função do débito que se discute nesta ação. 

DEFIRO o pedido de Inversão do Ônus da Prova, diante da hipossuficiência 

da parte autora. Embora haja manifestação de desinteresse do autor, a 

audiência somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição (CPC, art. 334, § 4º, I), 

cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por meio de 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência da data da 

audiência (CPC, art. 334, § 5º). Assim, designo audiência de conciliação 

para o dia 17/04/2017 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 
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INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse pela 

parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado 

de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Realizada a audiência e não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

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. 

A parte autora narra que é proprietária de um imóvel, situado na avenida 

Santo Antônio, nº 251, Jardim das Palmeiras, em Cuiabá-MT, onde se 

encontra instalada a Unidade Consumidora nº 6/331108-1. Explana que, a 

média de consumo durante os últimos 12 (doze) meses fora de 101 kWh, 

equivalente a uma média mensal de R$ 60,00 (sessenta reais). Argumenta 

que para a sua surpresa e indignação em 30/11/2017, a requerida a 

apresentou fatura adicional com o valor de R$ 1.341,28 (mil trezentos e 

quarenta e um reais e vinte e oito centavos). Explana que, a ré 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica na sua UC, mesmo estando 

adimplente com os pagamentos mensais, outrossim tentou resolver o 

problema diretamente com a reclamada, mas a mesma insiste em receber a 

fatura indevida, para posteriormente religar a energia. Pugna pelo 

deferimento da antecipação de tutela para que a requerida reestabeleça 

fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora nº 6/331108-1. 

Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral com Pedido de 

Antecipação de Tutela, proposta por NOVAPAR ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados nos autos. De 

inicio, insta consignar que foi determinado ao autor que recolhesse custas 

processuais iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, o que foi 

cumprido pela parte requerente conforme petitório e comprovantes de 

recolhimento acostado no ID. 11625736. 11625782 e 11625791. Sobre o 

instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos 

para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, 

forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de energia 

elétrica. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a 

necessidade de transparência nas informações prestadas ao consumidor 

há também que destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, 

as lições do art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 

Destaquei. Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO 

MONTANTE COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. 

DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se 

analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos 

no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Estando o débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de 

energia elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos 

requisitos legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de 

abstenção do corte de energia elétrica, bem como de suspensão da 

exigibilidade do débito, tendo em vista que este está em discussão. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70059358689, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao 

magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de 

adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo 

de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados, são capazes em tese de 

embasar o convencimento da probabilidade do direito, isso porque a fatura 

com vencimento em 30/11/2017 (Id. 11545550) demonstra a cobrança do 

consumo recuperado. Ademais, em se tratando de consumo recuperado, 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido 

da ilegalidade do corte do fornecimento em razão de faturas pretéritas 

decorrentes de recuperação de consumo, nesse sentido colho o 

precedente da corte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.REGULARIDADE DA FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONCLUSÃO DOTRIBUNAL. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃODO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA BASEADO EM INADIMPLÊNCIA DE 

DÉBITOREFERENTE À RECUPERAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO 

PACÍFICO DOSTJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL 

PROVIMENTO. 1. A Corte de origem decidiu pela existência de fraude, que 

ensejoua emissão de fatura de recuperação de consumo com a 

observância doprocedimento estabelecido no artigo 72 da Resolução nº 

456 /2000 daANEEL. Assim, para alterar a conclusão do Tribunal a quo 

seriaimprescindível adentrar a seara dos fatos, o que esbarra na 

Súmula7/STJ. Precedente. 2. Quanto à legalidade no corte do fornecimento 

de energia elétrica, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento 

consolidado no sentido que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em 

face daexistência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigosnão-pagos. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá parcial 

provimento. (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1310295 RS 

2012/0050647-0). Destaquei. A demonstração do perigo de dano, caso 

seja tardia a entrega da prestação jurisdicional, reside na relevância do 

bem tutelado por ser um serviço indispensável. Ademais, observa-se não 

haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a 

medida não causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Quanto a de 

inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 
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VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a requerida 

REESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica no imóvel de Unidade 

Consumidora nº 6/331108-1 no prazo de 02 (dois) dias e se abstenha de 

efetuar cobranças em virtude da fatura objeto da presente demanda, até o 

deslinde final do feito, sob pena de aplicação de multa. DETERMINO a 

inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 17/04/2018 às 12h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO - SALA 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010630-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RICARDO BARROS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010630-02.2017.8.11.0041 AUTOR: GUSTAVO 

RICARDO BARROS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 8 de fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 799786 Nr: 6214-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO DA SILVA ARAÚJO, JOAO ALVES DA SILVA, 

LAUREDO PIRES DA SILVA, MARIA KUNIE ABIRU WAKAMIYA, MARLENE 

MORAES DE ALMEIDA, MARIA KUNIE ABIRU WAKAMIYA, ESPÓLIO DE 

MASSAO WAKAMIYA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Restitua-se os autos a Contadoria do Juízo, tendo em vista, que houve 

equivoco:

Tendo o contador encontrado a quantia de R$35.829,45 fez corretamente 

o abatimento da quantia de R$ 25.378,45 depositada pelo executado.

Na sequência agiu com inexatidão, quando deduziu a quantia de R$ 

7.549,54, uma vez que a referida quantia liberada em favor do exequente, 

se encontra englobada nos R$ 25.378,45 e já deduzidos, havendo então 

duplicidade de abatimento.

Assim deve a contadoria efetuar a correção do erro, efetuando a 

correção do valor encontrado (R$10.451,00) e corrigir até a dada do novo 

depósito do executado de fls. 435 fazendo o abatimento, atualizando-se o 

remanescente até os dias atuais.

Após, intimem-se as partes para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 860144 Nr: 1853-50.2014.811.0041

 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: SAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA CUIABANO, LEONEL 

PEDRO DEBONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Defiro o pedido da autora de fls. 172.

Com a resposta do ofício, intime-se a autora para manifestação, após 

conclusos para designação de audiência.

Deverá a parte promover a intimação pessoal de ambos os requeridos, 

considerando a alegação da Defensoria Pública em audiência, de que não 

deve mais contato com o requerido Gilmar.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 310544 Nr: 17819-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANICE DONI RIBEIRO SILVA, ESPÓLIO DE ANTONIO 

CAZARIN, OLGA MARGONAR CAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/O, RODRIGO DANIEL DOS SANTOS - OAB:DF 032263
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 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Intimada a executada para cumprimento do julgado, compareceu aos autos 

requerendo o parcelamento do débito inerente aos honorários 

sucumbenciais, bem como apresentou procuração pública para 

cumprimento da obrigação de fazer.

De inicio, INDEFIRO o pedido de parcelamento requerido pela autora, ora 

executada, tendo em vista que se trata de Cumprimento de Sentença, 

sendo esta possibilidade expressamente vedada, no caso em questão, 

conforme o paragrafo 7° do artigo 916 do CPC.

Vejamos:

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. [...]

[...] O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

DETERMINO que seja expedido alvará de levantamento da importância até 

então depositada nos autos em favor dos advogados exequentes, sendo 

66,66% em favor do Adv BENEDITO PALMEIRA NETO, conta indicada às 

fls. 441-verso, bem como do valor remanescente 33,33%, em favor dos 

Adv ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI e GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERTINI, sendo metade para cada, na forma e conta indicada às fls. 

432-verso.

INTIME-SE O EXEQUENTE/reconvinte a fim de se manifestar acerca da 

procuração pública juntada aos autos pela executada de fls. 435 e 438, a 

fim de dar cumprimento à obrigação de fazer, ficando autorizado o seu 

desentranhamento, mediante a substituição por cópia, conforme emana a 

CNGC.

Diante da discordância das partes exequentes com o parcelamento e do 

seu indeferimento, INTIME-SE a executada a fim de efetuar o pagamento 

do remanescente da execução concernente aos honorários 

sucumbenciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução 

forçada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 794671 Nr: 987-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALHÃO & CHEMIN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

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

OAB:OAB/MT 9779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1075464 Nr: 57723-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL CANDIDO RAMALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:8767/MS, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

 Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente à fl. 156, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1277756 Nr: 1128-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o presente feito, verifica-se que este foi distribuído por 

dependência aos autos nº 27379-48.2016.811.0041 (Cód. 1140054), 

assim, determino que seja apensado ao processo supramencionado.

Após, volvam os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 63899 Nr: 10320-09.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SÉRGIO TENUTA, LUBIA DANTAS TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO DE CAMPOS PALMA

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

OAB:3.520/MT, ISIS MARIMON - OAB:3434-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 751406 Nr: 3157-55.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, BRADESCO 

SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ORTOLANI CARDOSO 

- OAB:53527/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT

 a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE (artigo 487, I do CPC) a presente 

ação para condenar a parte requerida ao pagamento a título de 

indenização por danos materiais, da quantia de R$ 11.712,50 (onze mil 

setecentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária a ser atualizada pelo índice INPC/IBGE a partir da data do 

desembolso e juros e mora de 1% a.m. desde a citação (fls.703/805). 

Considerando que as partes são vencidas e vencedoras, deve ser 

aplicado o artigo 86, parágrafo único, do CPC e Súmula 306 do STJ "Os 

honorários advocatícios devem ser compensados quando houver 

sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à 

execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte", 

compensando-se recíproca e proporcionalmente as despesas 

processuais e os honorários advocatícios. Condeno a parte requerente e 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 
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advocatícios, estes fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada (R$ 4.000,00 para autora e R$ 

4.000,00 para requerida), na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do 

CPC. b) JULGO IMPROCEDENTE a DENUNCIAÇÃO À LIDE formulada por 

RMA AGROPECUÁRIA LTDA em desfavor da empresa BRADESCO SAÚDE 

S/A. Condeno a denunciante ao pagamento das custas, despesas 

processuais inerentes á denunciação, mais verba honorária a favor da 

denunciada, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do 

que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC. 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. P. R. I. Cuiabá, 02 de 

fevereiro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767358 Nr: 20183-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANE MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA BATEC - CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENELSON ALESSANDRO NONATO 

- OAB:12.149/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 Vistos etc.

Proceda-se o desapensamento do feito.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos 

advogados em decorrencia dos honorários sucumbenciais.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861464 Nr: 2878-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIER CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS 

LTDA, JOSÉ ALOÍSIO LINTZMAIER, RENATA SAPORSKI LINTZMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thatiana Rabelo Mesquita 

Theodoro - OAB:15663-MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação para 

manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 905131 Nr: 33652-14.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte 

demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado.OFICIE-SE o SERASA e SPC para baixa da restrição existente 

no nome da parte autora até a adoção por parte da requerida das medidas 

necessárias para tanto, no que tange à prestação de contas.CONDENO, 

ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a 

arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o 

§§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).P. R. 

I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068939 Nr: 54959-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUS COMERCIAL LTDA ME (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Leonardo Moreira - 

OAB:13.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação, 

conforme certidão de fls. 299, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1108417 Nr: 14047-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMA MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BFB LEASING ARREND. MERCANTIL

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

OAB:3.162/MT

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

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

OAB:5871

 Vistos etc.

A parte executada comparece aos autos às fls. 144/145 comprovando 

que efetuou o pagamento do valor remanescente.

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada às fls. 138 na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente o credor, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1120306 Nr: 18900-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SILVA NEVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

 Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente à fl. 102, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 342614 Nr: 12856-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA, KID NOEL PUBLICIDADE E 

EVENTOS, MANOEL VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID NOEL PUBLICIDADE E EVENTOS, MANOEL 

VICENTE DOS SANTOS, RADIO REAL FM LTDA

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAS MENDES - OAB:13.783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MARIA DEISE TORINO 

- OAB:7589B

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

OAB:9.237/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 Vistos etc.

Comparece aos autos SAGA SUPER CENTER COMEWRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, na qualidade de terceira interessada, alegando que o veículo 

Toyota Corolla, placa: OAQ 9518, não pode ser alvo de bloqueio por não 

pertencer mais ao executado (fl.248).

Após, às fls.313/315, o exequente não concorda com a baixa no registro 

do veículo, tendo em vista os indícios de Fraude à execução, uma vez que 

o executado se desfez de seu veiculo e adquiriu outro sem registra-lo em 

seu nome.

Diante do exposto, determino a intimação da parte executada, para dentro 

de 15 (quinze) dias, indicar em juízo, a localização de bens passíveis de 

penhora suficiente para satisfação do débito, sob pena de 

DESOBEDIÊNCIA e multa de 10% nos termo do artigo 774, inciso III a V e 

parágrafo único.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 382844 Nr: 18283-53.2009.811.0041

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

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIEL SOUZA ROCHA, 

ROSANA ROCHA, BRUNO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RENATO DE FRANÇA - 

OAB:16096

 Impulsiono estes autos para intimar a parte exequente para que no prazo 

de 5 dias, informe os nomes dos locadores das unidades do imóvel, bem 

como as respectivas unidades com endereço correto, para o fim de 

intimação ao cumprimento do direito de preferência na aquisição do imóvel. 

Ainda, recolher no mesmo prazo o valore da diligência do oficial de justiça, 

apresentando o comprovante de pagamento e as guias originais, para fim 

de cumprimento de mandado, salientando que a diligência o valor por por 

cada unidade locada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 432132 Nr: 12094-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA BRUNA LEMOS - 

OAB:12.355, DELFIM SUEMI NAKAMURA - OAB:23664/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11.883-B/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório de fls. 122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 454245 Nr: 25844-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA FILHO, CARLOS ROBERTO 

SIMONETI, CIRILO FRISON, GILDENOR GOMES CARNEIRO, HELOISA 

HELENA MALHEIROS RIBEIRO, MARCOS NEGRETTI, BENEDITA HELENA 

SALDANHA MALHEIROS, FERNANDO LUIZ MALHEIROS, MÁRIO SÉRGIO 

DOS SANTOS, LEONILDO JOSÉ NARDI, ESPÓLIO DE LUIZ MALHEIROS, 

NATALICIO JOSE DO CARMO, VALDENOR MARQUES DAS NEVES, JOSE 

MARIA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

reconhecer o excesso de execução, o executado interpôs Agravo de 

Instrumento n. 62555/2016, o qual se encontra pendente de julgamento de 

recurso especial.

Ciente da penhora realizada no rosto dos autos oriunda da Comarca de 

Tangará da Serra, extraída dos autos Cód. N 8398, bem como do pedido 

do advogado dos exequentes a fim de que sejam resguardados os 

honorários contratuais.

Aguarde-se em Secretaria a solução definitiva da controvérsia recursal, 

após conclusos para destinação dos valores depositados nos autos.

Diante do ofício de 479/479-verso proceda-se a baixa da penhora nos 

rosto dos autos decorrentes do Processo n. 5045, subsistindo apenas a 

dos autos Cód. N 8398.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752481 Nr: 4335-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Z VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

JOSELITO CORRÊA, JOSELINA LOIZA DE CARVALHO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141.662/SP, 

RENATO NARDINI MAZETO - OAB:223.176/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790915 Nr: 44979-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADACIR FERREIRA CONTINI, ALCEU BUCHELT, ESPÓLIO 

DE ALOISIO JACOB WEBLER, ANTONIO ALFONSO WEBLER, LINO 

EVERINO WEBLER, TEREZINHA ERNA WEISS, ALZIRA DE OLIVEIRA 

ARAUJO, ANTONIO RAMOS NOGUEIRA, ARI LUIZ BATTIROLA GOETZ, 

ESPÓLIO DE ARISTIDES ANTONIO DE SOUZA, MAURA ANTONIA DE 

SOUZA, ILDA ANTONIA DE SOUZA FERREIRA, JORGE BALBINO DA 

SILVA, ALINDOMAR ANTONIO DE SOUZA, DAVID ZATTA, EDUARDO DE 

CARVALHO, JOÃO DE OLIVEIRA AZEVEDO, JOÃO EDIS JORDÃO, JOSE 

FRANCISCO DA SILVA, JULBERTO CANDIDO DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença por meio do 

decisório de fls. 946/948 foi determinada a intimação da executada para o 

depósito do valor remanescente.

O depósito aportou aos autos por meio do petitório de fls. 972/981.

Interposto Agravo de Instrumento n. 115758/2015, foi negado provimento 

com decisão inclusive em sede de Recurso Especial n. 1.574.067.

Posto isso, sem mais delongas, diante do depósito do valor remanescente 

pela executada e combinada com a manutenção do decisório de piso em 

sede recursal, DETERMINO a liberação do valor depositado em favor dos 

exequentes para conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ.

DECLARO liquidado o débito, e via de consequência, JULGO EXTINTA a 

execução de sentença, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo 

Civil, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804226 Nr: 10690-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARNEIRO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÓRIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 80/86 comparece a parte exequente aos autos requerendo a 

penhora de bens em nome da esposa do executado, tendo em vista o 

regime de bens, contudo para que seja procedida à análise do pleito, 

necessária a instauração de incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, tal procedimento segundo o que preceitua o novo 

CPC deverá estar nos moldes do artigo 133 e seguintes.

É importante que não percamos de vista que a prova não é um fim em si 

mesma, mas instrumento para construir a verdade no processo. É 

condição necessária para o controle da legalidade, reforço à segurança 

jurídica e à primazia da lei. Só há estabilidade social por meio da 

estabilidade das leis que, por sua vez, só é atingida se o próprio direito 

puder assegurar, de alguma maneira, a existência de um método de cotejo 

entre os fatos provados e as previsões legais. Sem isso, não há 

previsibilidade, segurança e legalidade.

Portanto, o inovador incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica supre uma lacuna processual, ao permitir que, antes da 

apreciação do pedido de redirecionamento, a parte defenda-se, apresente 

provas e tenha sua defesa apreciada (arts. 135 e 136 do NCPC). O 

contraditório será observado desde o início, sendo assegurado a todos o 

devido processo legal.

 Dessa forma, intime-se o exequente a fim de que promova a instauração 

do devido incidente no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818414 Nr: 24760-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

BROMIDIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA BATISTA PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre o ofício fls. 130, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 843662 Nr: 47557-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEIDAN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, 

RACHID NABIH ZEIDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR DA PRAÇA LTDA ME, EUDAIR PIRES DE 

CAMARGO, JOSINIL PIRES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 910524 Nr: 37190-03.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS FATIMA DE RESENDE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANUBIA BATISTA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO AIRES DA SILVA - 

OAB:117634/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Diante da ausência de tempo hábil para cumprimento, foi solicitada nova 

data por meio de ofício.

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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1056926 Nr: 49528-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAILSON BETIM SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

 Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente à fl. 164, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.
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 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1057768 Nr: 49917-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestação acerca dos petitórios da 

executada de fls. 92/93 e 94/99, no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1059544 Nr: 50791-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIVALSO RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

 Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente à fl. 116, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122936 Nr: 20026-54.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE PARMEGGIANI NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Efetuado o pagamento da diligência, CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1206251 Nr: 6888-83.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARÃO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INÊS MENDES DE CASTRO - 

OAB:20.683/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1238188 Nr: 17592-58.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPS EMPREENDIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A, ALVARO 

JABUR MALUF JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CAMPOS VARNIERI - 

OAB:18116/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação de fls. 

09, 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.: 17981 Nr: 12180-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA MARIA DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDREA C. MAURO MARTINS - 

OAB:6.155/MT, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10.384-B, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 74633 Nr: 11585-80.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO DE PAULA, MANOELA TEREZA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE CAMPOS, CARMEM 

ALBUQUERQUE DE CAMPOS, CLARINDA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 
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- OAB:15302-O

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para diligenciar junto ao 

cartório e promover o que for necessário para o efetivo registro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 269102 Nr: 1591-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR CRISTALDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO, SULAMITA 

DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após para 

manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 320256 Nr: 22264-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIRA IMPORTS, UBIRAJARA PERDOMO 

ORRIGO, CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GOES LOBATO - 

OAB:307.482 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, RAPHAELLE AQUINO CASTRILLO - OAB:10930, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o período de 10 (dez) dias 

requerido pela parte exequente, para suspensão do feito se findou (fl. 

208), determino a intimação da parte autora para impulsionar o processo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382844 Nr: 18283-53.2009.811.0041

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

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIEL SOUZA ROCHA, 

ROSANA ROCHA, BRUNO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RENATO DE FRANÇA - 

OAB:16096

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO 

DE BRITTO, Cpf: 56326211891, Rg: 6.039.681, Filiação: Severino Toscano 

de Brito e Carlita Mantero Toscano, data de nascimento: 04/10/1952, 

brasileiro(a), natural de Ponta Porã-, casado(a), aposentado, atualmente 

em local incerto e não sabido ESPOLIO DE DANIEL SOUZA ROCHA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ROSANA ROCHA, 

Cpf: 78627923191, Rg: 095.803, brasileiro(a), viuvo(a), do lar, atualmente 

em local incerto e não sabido BRUNO ROCHA, Cpf: 55144047149, Rg: 

830.133, casado(a), produtor rural, atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Dar conhecimento a sociedade e todos os interessados em 

participar, quanto a realização do Leilão de um imóvel sob a matricula 9236 

do Cartório do 7º Oficio, situado a Rua Barão de Melgaço - Prédio 

Comercial, com data agendado para o dia 10 e 24 de abril de 2018.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.É dos autos que o decisório de 

fls. 466/466-v, homologou a avaliação do bem realizado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, determinando o regular prosseguimento do feito, tendo a parte 

executada apresentado pedido de chamamento do feito a ordem (fls. 

467/469), o qual não foi acolhido (cf. fls. 491/493).Irresignado, a parte 

executada interpôs agravo de instrumento nº 1007360-33.2017.8.11.0000, 

o qual fora negado provimento monocraticamente (fls. 517/519).Desse 

modo, considerando a ausência de causa impeditiva, determino o regular 

prosseguimento do feito com o cumprimento do decisório de fls. 

466/466-verso.Designada a data da praça, determino a intimação dos 

locatários para exercer o direito de preferência quando da alienação do 

imóvel locado.Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cesar Adriane Leôncio, 

digitei.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 388991 Nr: 24533-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTHONY BOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da exequente de fls. 148/150, nos mesmos termos do 

decisório de fls. 149.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 714932 Nr: 7535-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MINORELLO, HENRIQUE MATIAS DE 

OLIVEIRA, MAYALU ROMERO OBICI, ESPOLIO GERCY CORREA GALVÃO, 

OMAR ANTONIO CHMIELESKI, LORENI CHMIELESKI, IEDA MARA 

CHMIELESKI DUARTE, JANE BARBOSA GALVAO DE CARVALHO, 

JUVANEIDE VIVEIROS DE NOVAES, MARA LUCIA CHMIELESKI, VIOLAR 

CHMIELESKI, ESPOLIO WALDOMIRO CHMIELESKI, HENRIQUE MATIAS DE 

OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT, MARCO ANTONIO MENDONÇA - OAB:28404/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, JOSÉ 

MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB:12.363 SP, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MARCELO BARROS LOPES - 

OAB:OAB/MT 9.462, MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12.774, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JÚNIOR - OAB:, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do banco requerido de fls. 560/564, uma vez que seria 

contraproducente o depósito de quantia a maior do que o valor devido, a 

fim de posteriormente restituir a própria parte, face ao excesso 
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reconhecido em sentença.

Não obstante o deferimento, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para 

requerida efetuar o depósito do valor devido em favor do autor, 

devidamente corrigido, sob pena de desobediência.

Efetuado o depósito, expeça-se o competente alvará.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 741628 Nr: 38462-37.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVA AGRO DO BRASIL COM., IMP. E EXP. DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE PARMEGGIANI NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:155277/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Recebo o aditamento a missiva e determino o seu cumprimento na forma 

deprecada.

Expeça-se mandado de intimação do executado acerca da penhora 

realizada via Bacenjud.

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.

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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 743596 Nr: 40587-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, CHRISTIANY 

JOSEFA RIBEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Intimada a executada para pagamento do valor remanescente da 

indenização, compareceu aos autos de fls. 297/299 efetuando o depósito.

No referido petitório, a NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, 

requereu ainda o cumprimento de sentença no que tange as custas 

processuais e honorários sucumbenciais.

Verifica-se que não houve a intimação da parte devedora, para 

cumprimento espontâneo do julgado.

Assim, determino a intimação da parte devedora CHRISTIANY JOSEFA 

RIBEIRO QUEIROZ (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, fazendo jus a compensação com o valor depositado pela parte 

contrária, caso queira.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 751552 Nr: 3308-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FELIX PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PALINKAS 

NEVES - OAB:215954, DECIO FREIRE - OAB:19376, MARCELO TOSTES 

DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Determinada a intimação da executada para cumprimento espontâneo do 

julgado em 30/06/2016, de forma intempestiva efetuou o pagamento o 

depósito apenas e, 11/08/2016.

Determinada a intimação da executada para pagamento do valor 

remanescente (fls. 175), apresentou impugnação às fls. 182/, indicando 

como valor devido a quantia de R$ 1.544,47, e aduzindo excesso de 

execução.

 Expeça-se o necessário para vinculação do valor depositado a este 

processo.

Defiro o levantamento do valor incontroverso (R$ 1.544,47) depositado 

pela parte executada, mediante a expedição de alvará em favor do 

requerente, conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente os credores, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina a CNGC.

Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo do 

débito devido, nos moldes da sentença, acrescido da multa de 10% e 

honorários de 10%, da presente fase processual, até a data do depósito 

intempestivo de 164, deduzindo-se. Na sequência, havendo valor 

remanescente, atualize-se até 29/11/2016, onde foi realizado novo 

depósito pela executada de R$ 12.701,18, abatendo-se, pois embora não 

comprovado nos autos, consta do extrato da conta única.

Atente-se a Contadoria para as quantia já liberadas nos autos.

Após, intimem-se as partes para manifestarem no prazo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 777139 Nr: 30483-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FREDERICO RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR EDSON WAYHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, PATRICIA GARCIA 

LOBATO SIQUEIRA - OAB:20295/O, WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 DECIDIU O MM JUIZ: “Vistos etc. Inicialmente, HOMOLOGO a dispensa da 

testemunha JAMIL ROSA DA SILVA. Encerrada a instrução, converto os 

debates orais em memoriais, fixando o prazo de 10 (dez) dias, de forma 

sucessiva para cada uma das partes, primeiramente para a parte autora. 

Saem as partes intimadas. Após, volvam os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário”. Nada mais, encerrou-se o 

presente termo. Eu Mirelly Polli, voluntária de Gabinete, o digitei. Gilberto 

Lopes BussikiJuiz de DireitoAUGUSTO FREDERICO RICCI 

VOLPATOAutorDR. WAGNER VASCONCELOS DE MORAESAdvogado do 

AutorVALMIR EDSON WAYHSRequeridoDR. GILMAR ANTONIO 

DAMINAdvogado do Requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 783018 Nr: 36701-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO BANCO DO 

BRASIL S/A - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ POUSO GOMES, JOSÉ MATHEUS 

GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da notícia apresentada pelo executado da existência de ação 

revisional envolvendo as mesmas partes e o imóvel, determino a intimação 

da exequente para manifestação no prazo de 05 dias sobre o petitório de 

fls. 149.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 791106 Nr: 45178-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALHÃO & CHEMIN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

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

OAB:9.779 MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 152/153.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 819047 Nr: 25337-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI MARCI MENDONÇA, EVERTON VANDER 

ANDRADE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE THOMMEN DE 

MORAES - OAB:, RAFAELA MARTELLI - OAB:OAB/MT 18.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECIANE CRISTINA 

SANCHES DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, MAURO CESAR 

GONCALVES BENITES - OAB:12035

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 115/117.

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.: 828048 Nr: 33907-06.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE FATIMA GONÇALVES ROCHA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - OAB:14359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 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: LUZIA DE CARVALHO

Data da Carga:06/02/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833524 Nr: 38932-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Vistos etc.

Intime-se o signatário da petição de fls. 188/190 a fim de ratificá-la no 

prazo de 05 (cinco) dias, eis que apócrifa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833525 Nr: 38933-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA GUARIM TENORIO DE OLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Vistos etc.

Intime-se o signatário da petição de fls. 207/209 a fim de ratificá-la no 

prazo de 05 (cinco) dias, eis que apócrifa.

Após, volvam o autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 878401 Nr: 15739-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO - 

FUNDAPLUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY LUZ GOMES, CRISTIANO GUERINO 

VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA GOULART - 

OAB:51766/RS, VINICIUS MARTINS DUTRA - OAB:69677/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Distribua-se o mandado a oficial de justiça Regis Lisboa Rodrigues, tendo 

em vista o cumprimento equivocado, quando tentou intimar a senhora 

Shirley quando a finalidade da missiva é a citação de Cristiano e já tendo 

recebido o valor da diligência, dispenso novo recolhiento.

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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945133 Nr: 57443-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 175/178.

Retifique-se a capa dos autos, conforme requerido.

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.: 1026382 Nr: 34983-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO QUALITTAS DE POS GRADUAÇÃO EM 

MEDICIANA VETERINARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA VICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS POLYCARPO M. DA 

SILVA - OAB:228.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado, ATENTANDO-SE A 

SERVENTIA AO ENDEREÇOS INDICADOS ÀS FLS. 14/16.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1041325 Nr: 42203-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE CARLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184

 Intimação para Devolução de Autos:

Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI

Data da Carga:06/02/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1051011 Nr: 46912-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO RIBEIRO, ELECILDA DE JESUS 

RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, tendo em 

vista a proposta apresentada em sede de defesa, bem como a 

manifestação da autora de interesse na audiência, encaminhem-se os 

autos à CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1069669 Nr: 55253-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ARMANDO BARBOSA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1073934 Nr: 57106-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA CRISTINA BARACAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

MOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:OAB/SP 169.451

 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:06/02/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1135070 Nr: 25113-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CORREA DE ARAUJO

 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: MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-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 
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legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Eveline Guerra da Silva

Data da Carga:06/02/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1149880 Nr: 31645-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOAQUIM VILASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO BOEL JUNIOR, IVANA AUXILIADORA 

BOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA DE FÁTIMA RAFAEL DE 

LIMA - OAB:7.966-G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Solicite-se informação acerca do cumprimento do mandado distribuído nos 

autos, após devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1165164 Nr: 37996-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MAURO CASTILHO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia do requerente, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 

485, III, § 1°, do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

honorários.P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1167453 Nr: 38996-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

 Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente à fl. 124, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1230655 Nr: 15068-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA CAETANO DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BATISTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Efetuado o pagamento da diligência, CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1258092 Nr: 23698-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TAVARES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MOREIRA GOMES, JOSE MARIA 

BRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYC SOARES ARAUJO - 

OAB:13.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1276399 Nr: 602-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA COSTA GONÇALVES, FÁTIMA PEREIRA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMADOR GOULARTE, JOSÉ 

GOULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MEDEIROS MAXIMIANO - 

OAB:20.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC.

 CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1278077 Nr: 1247-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES, TRANSPORTES MAR A MAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER TRANSPORTES - FISCALIZAÇÃO DE 

TRANSPORTES URBANOS, LEDA ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, MARCELO ALEXANDRE COSTA - OAB:16.343E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Analisando o presente feito, verifica-se que este foi distribuído por 

dependência aos autos nº 9727-62.2000.811.0041 (100856), assim, 

determino que seja apensado ao processo supramencionado.

Após, CITEM-SE os sócios indicados paras se manifestarem e requererem 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

artigo 135 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 68737 Nr: 5455-11.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO AURÉLIO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FABRICIA ROSA 

BARROS - OAB:21037/0, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA LEMOS DA 

SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 373168 Nr: 9632-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉSIO ANTONIO LOPES HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA JABUR RIBEIRO - 

OAB:202389/SP, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 375548 Nr: 11624-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. V. R. T., STEFANIE ROSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA, ITAU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, RÚBIA 

VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos etc.

Às fls. 731/734 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da 

ação, nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC, no que tange a 

obrigação principal

O acordo foi devidamente subscrito pelos respectivos patronos, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

apenas em relação aos envolvidos.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 No mais, determino o regular prosseguimento do feito em relação aos 

honorários sucumbenciais da lide secundária, com a intimação da 

executada Centro Educacional de Ensino Fundamental Master Junior Boa 

Esperança LTDA a fim de que efetue o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do petitório de fls. 729/729-verso, tendo em 

vista o erro material do cálculo do contador de fls. 726-verso/727.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 709385 Nr: 2265-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO JOSÉ DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, THAIS DE OLIVEIRA - OAB:250198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777603 Nr: 30971-42.2012.811.0041

 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: FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS - FEOB, 

JOSE ROBERTO ALMEIDA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL BATISTA LOPES FLORÊNCIO, 

GILBERT RONALD LOPES FLORÊNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA SIQUEIRA - 

OAB:148032/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAQUEL BATISTA 

LOPES FLORENCIO, para devolução dos autos nº 

30971-42.2012.811.0041, Protocolo 777603, 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.: 792575 Nr: 47838-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERFLEX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA THEODORO 

GOMES - OAB:16.018-A/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA 

- OAB:7276-B/MT

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido de devolução de prazo 

formulado pela MASTERFLEX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA.

Tendo em vista que os autos saíram em carga ao advogado da parte 

contrária enquanto estava decorrendo prazo comum para manifestação 

acerca da decisão proferida nos autos, DEFIRO o pedido, restituindo-lhe 

os prazos para manifestação acerca da decisão proferida nos autos, que 

contarão a partir da publicação desta decisão

Intime-se.

Após, certifique a Secretaria se houve o cumprimento do julgado pelas 

partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BOSCHILLA E KLEN 

TERCERIZAÇÃO, em face de OPTICA TROPICAL LTDA-EPP.

As partes as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC, bem como, a liberação do valor objeto de 

penhora, na importância de R$14.871,46 (quatorze mil oitocentos e setenta 

e um reais e quarenta e seis centavos) e também a baixa da penhora 

RENAJUD do veiculo: HILUX SW4 4X2SR, placa: QBL 4373, cor: Branca, 

ano: 2015/2015, RENAVAM – 01084689135.

Diante da composição das partes, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil.

DETERMINO, ainda, a baixa da constrição judicial realizada, à fl.99/100, 

sobre o veículo HILUX SW4 4X2SR, placa: QBL 4373, cor: Branca, 

ano:2015/2015, RENAVAM – 01084689135.

 Mantenha-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação da baixa 

da constrição acima deferida via sistema Renajud.

No que tange a importância bloqueada (Fls.86/86-v), proceda-se a 

transferência para conta única, e expeça-se o competente alvará de 

levantamento em favor do exequente.

Proceda o desbloqueio da quantia infima encontrada no Bacenjud de fls. 

96, uma vez que não foi objeto do acordo.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

Comunique-se o relator das apelações interpostas nos autos Cód n. 

830833 e 876873.

P.R.I.

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 876125 Nr: 14153-44.2014.811.0041

 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: SIDMAR JOÃO VARELA DO CARMO, AGRIMAT 

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CLODOALDO JOSÉ FAUST, VELUMA 

COM. VEIC. AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT, CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Processo nº 14153-44.2017.811.0041 (876125).

Comparece o Espólio Sidmar João Varela do Carmo por meio do petitório 

de fls. 192, informando o falecimento do autor. Contudo observando 

detidamente os documentos acostados junto à petição, restou verificado 

que a Representante do espólio, Sra. Helga Carneiro da Silva não trouxe 

aos autos Certidão de Inventariante.

Isto posto, determino a intimação de Helga Carneiro da Silva, na pessoa de 

seu procurador para que proceda com a juntada da Certidão de 

Inventariante.

Ademais, atente-se a Secretaria Judicial ao decisório de fls. 191.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá- MT, 07 de Fevereiro de 2018.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 883933 Nr: 19157-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA ARGES OLIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL PARTICIPAÇOES S.A, NET 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR HONÓRIO BARRETO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13413-B

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Em seguida, considerando a concordância da parte credora com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante 

transferência para conta indicada pela parte exequente, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o Item 2.13.3.3 da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 933169 Nr: 51007-37.2014.811.0041

 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: MARIA CAROLINA CARDOSO DE CAMPOS JULIANI, 

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA, MARIA EUGENIA 

CARDOSO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 018 S.A, BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846

 Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, embora 

rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido.Assim sendo, 

mantenho a decisão como lançada.Intimem-se .Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 940660 Nr: 54960-09.2014.811.0041

 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: DBP, CLAUDIA REGINA BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171 OAB/MT, Caroline Aparecida Alcantara Egues - 

OAB:11.63025, FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES - OAB:17.734, 

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786 OAB/MT, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660 OAB/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório de fls. 171 em íntegra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1029159 Nr: 36399-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W ANTHONY BOM - ME, WILLIAN ANTHONY BOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBRELATO S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, 

LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIAIRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO JOÃO FERREIRA - 

OAB:1967/SC, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8085/MT, LUIZ 

CARLOS LOPES - OAB:6622, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - 

OAB:7.215

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação 

para:CONFIRMAR a tutela de evidência deferida, para que as demandadas 

forneçam um veículo semirreboque basculante, três eixos com capacidade 

de 20m³, em estado novo, com as demais especificidades exigidas pela 

parte requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de 

multa diária advertindo-as que, em caso de descumprimento, serão 

processadas criminalmente por desobediência à ordem judicial (artigo 330 

do Código Penal). Após o cumprimento integral da tutela de evidência 

deferida, a parte demanda resta sub-rogada no direito de propriedade e 

todos os demais direito inerentes sobre o implemento rodoviário 

originalmente comerciado sob judice. CONDENAR as empresas requeridas 

ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (por se tratar de dano contratual) e correção monetária a ser 

atualizada pelo índice INPC a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.CONDENO, ainda, 

as requeridas, ao pagamento das custas processuais, e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8°, do CPC.P.R.I.”Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a sentença como lançada nos autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1029159 Nr: 36399-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W ANTHONY BOM - ME, WILLIAN ANTHONY BOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBRELATO S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, 

LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIAIRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO JOÃO FERREIRA - 

OAB:1967/SC, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8085/MT, LUIZ 

CARLOS LOPES - OAB:6622, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - 

OAB:7.215

 Vistos etc.

LIBRELATO S.A IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS interpôs embargos de 

declaração em face da decisão de fls.453/453-v, que não conheceu dos 

declaratórios ante a sua intempestividade.

Sustenta o Embargante que não foi considerado na análise da questão o 

fato de que o recurso já havia sido encaminhado dentro do prazo 

processual (14/07/2017) via FAX, e que por tais razões entende que a 

decisão guerreada restou equivocada.

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que de fato, a parte 

embargante comprovou que, apesar de não terem sido acostados aos 

autos, houve o envio do recurso de Embargos de Declaração através de 

fac-símile, em 14/07/2017, dentro do prazo legal.

Ocorre que, por equívoco cartorário, essas peças não foram juntadas aos 

autos do processo, de forma que só foram acostadas as peças originais, 

encaminhadas quando já findo o prazo dos Embargos, em 25/07/2017.

No entanto, considerando que a parte Embargante não pode ser 

prejudicada em razão da falha cartorária, ACOLHO os presentes 

embargos de declaração, a fim de reconhecendo o erro material constante 

no decisum ora embargado, anular a decisão que julgou intempestivo os 

declaratórios (fls.453/453-v).

 Logo, mantenham-se os autos conclusos para análise daquele recurso.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1038398 Nr: 40772-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSON EDUARDO COLETA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSUELO MARIA PINTO DE CAMPOS, JÚLIO 

JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora on-line, que deverá recair 

sobre dinheiro na conta dos executados CONSUELO MARIA PINTO DE 

CAMPOS, pessoa física, CPF n° 847.090.651-87 e JULIO JOSÉ DE 

CAMPOS, pessoa física, CPF nº 021.838.031-34, até o valor do débito 

existente, perfazendo a quantia de R$ 147.127,80 (CENTO E QUARENTA E 

SETE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS).Conforme 

determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação da constrição 

acima deferida através dos Sistema Bacenjud.Procedida à penhora, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo legal.Oficie-se ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1043694 Nr: 43311-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO WHASHINGTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Em seguida, considerando que a concordância do exequente com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora às fls. 149, determino que seja 

expedido alvará de levantamento das importâncias depositadas nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina a CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1073853 Nr: 57053-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMARTHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

MARCELLO MARTINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B.Y. MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME, ANA 

CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA BARBOSIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO GUITTI - OAB:180099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Nota-se que a missiva já se encontra devidamente cumprida, conforme se 

extrai da certidão lançada no sistema APOLO pelo Senhor Oficial de 

Justiça, do dia 11/05/2016, inerente ao endereço do item 1 e certidão 

encartada aos autos de fls. 16, inerente ao endereço de item 3.

Posto isso, promova-se a impressão da certidão mencionada, e 

considerando o caráter itinerante da missiva, encaminhe-se os autos ao 

juízo de Chapada dos Guimarães para tentativa do cumprimento do ato no 

endereço indicado no item 2 da missiva.

Comunique-se o juízo deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1100522 Nr: 10793-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VALÊNCIA, JOELSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cristyny layana golçalves de 

almeida - OAB:16279

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

em razão do descumprimento do acordo.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º 

do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento 

espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba 

honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, 

§1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1149918 Nr: 31680-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Em seguida, considerando que a concordância do exequente com o valor 

depositado voluntariamente pela devedora às fls. 146, determino que seja 

expedido alvará de levantamento das importâncias depositadas nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina a CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1155665 Nr: 34182-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLOCOS BRASIL LTDA, MARISTELA DE ARRUDA 

BIASETTO ENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO WRONSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉRY BARCO HERNANDES 

JÚNIOR - OAB:9.756/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9.118-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva 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), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1159029 Nr: 35520-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDELSON DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gladstone Gimenis - 

OAB:21587/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI

Data da Carga:06/02/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 783253 Nr: 36945-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIMAR LUSIENE DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS MENDES MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNAÍRA R. OLIVEIRA DE 

MEDEIROS - OAB:7.964/MT, GEANNAIRA RODRIGUES OLIVEIRA DE 

MEDEIROS - OAB:7964, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE 

FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 60 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080345 Nr: 1669-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDORDS, LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 92599 Nr: 10992-46.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA AGUIAR FILIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI LINS DE ALMEIDA, OSMAR SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM 

- OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DALTEY APARECIDO DIAS - OAB:7029

 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: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

Data da Carga:18/12/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771042 Nr: 24093-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IEDA BAPTISTA KLEIN SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1249254 Nr: 20901-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, ESPÓLIO 

DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1249258 Nr: 20904-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CARDOSO BUENO, GRACIELI 

CRISTINE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 726722 Nr: 22548-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MENDES RIBEIRO, EDILSON 

RODRIGUES DA SILVA, ADAIR PEREIRA ROCHA, JOSÉ CAROLINO 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909, LUÍS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:13.135-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739098 Nr: 35723-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 830611 Nr: 36318-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 10

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JACINTO DO ESPÍRITO SANTO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 885123 Nr: 19937-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL SANTOS COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 60 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1039477 Nr: 41397-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA REAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022419-95.2017.8.11.0041

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 CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020610-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY RODRIGUES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020259-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021692-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL LAURENTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021569-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINA AMARAL DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022282-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022939-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018961-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIM JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018947-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SOARES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019723-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019715-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBSON DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015836-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DE SOUSA SANTOS (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019644-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR)

EDER CAMPELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010722-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020764-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021453-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038167-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE BASTOS CAMPOS OAB - 025.249.181-57 (REPRESENTANTE)

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. A parte autora peticiona novamente informando que a ré não está 

cumprindo a liminar, requerendo, por isso, a majoração e execução da 

multa outrora arbitrada (Id. 11639281). Analisando nitidamente os 

documentos apresentados pela ré, verifica-se que os relatórios possuem 

datas de fisioterapia até 12/01/2018 (Id. 11584527); relatório técnico de 

enfermagem até 16/01/2018 (Id. 11584516); prescrição médica até 

20/01/2018 (Id. 11584494), apesar da petição da ré, informando o suposto 

cumprimento, ter sido apresentada em 1º/02/2018 (Id. 11584415). Assim, 

no momento, não restou comprovado pela ré o cumprimento integral da 

medida, razão pela qual majoro a multa para R$ 15.000,00 por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

100.000,00. Intime-se a ré por seu advogado, bem como pessoalmente, 

para conhecimento e cumprimento dessa decisão. Determino que se 

remeta cópia do processo ao promotor que atua perante o juizado especial 

criminal, para apreciação de possível crime de desobediência. Quanto ao 

pedido da autora de execução provisória da multa, indefiro, vez que tal 

requerimento deve ser realizado em via própria, para não causar tumulto 

processual. No mais, aguarde-se o decurso do prazo do despacho de Id. 

11632360, acerca da impugnação da autora. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002745-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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A. O. B. J. D. C. (AUTOR)

CAROLINA ROBERTA OHARA BARROS E JORGE DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 23/04/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002193-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002193-35.2018.8.11.0041 

AUTOR: JULIA MESSIAS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Revendo posicionamento 

anterior, vez que a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido 

da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para 

o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, consoante e extrai do RE 

631240/STF. E que tal entendimento também se aplica às ações que 

discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme verifica no julgamento dos 

AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Não sendo outro o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - NECESSIDADE - PRAZO DE 

30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

(RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) Se a parte quedou-se inerte 

ante a determinação para dar entrada no pedido administrativo no prazo 

de 30 dias, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste 

feito prova do requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a 

seguradora, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar o pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a 

realização do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou 

que esteja extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do 

pedido e consequente extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 08 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028126-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028126-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDEMIR GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 

99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de 

Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002757-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOACIR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002757-14.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MANOEL DOACIR DE LIMA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Revendo 

posicionamento anterior, vez que a orientação do Supremo Tribunal 

Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo 

como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que 

caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal entendimento também se 

aplica às ações que discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme 

verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Não 

sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste feito prova do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a seguradora, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de 

Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOULARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001296-07.2018.8.11.0041 

AUTOR: JORGE GOULARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Verifica-se que a parte autora não cumpriu a 

Resolução n.º 04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o artigo 13-A 

na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: 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 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. Desta forma, intime-a para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a classificação e organização dos documentos anexados 

juntos a exordial em conformidade com a referida resolução, sob pena de 

indeferimento do pedido e consequente extinção do feito. E ainda, revendo 

posicionamento anterior, vez que a orientação do Supremo Tribunal 

Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo 

como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que 

caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal entendimento também se 

aplica às ações que discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme 

verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Não 

sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste feito prova do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a seguradora, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de 

Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032018-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032018-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Revendo 

posicionamento anterior, vez que a orientação do Supremo Tribunal 

Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo 

como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que 

caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal entendimento também se 

aplica às ações que discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme 

verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Não 

sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste feito prova do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a seguradora, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a realização 
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do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito. Ainda assim, intime-a para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., sob mesmo 

prazo e penalidades. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de Fevereiro 

de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001742-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA SILVA VILELA DO CARMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILLA MACHADO OAB - 390.736.452-04 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que a petição inicial está assinada apenas pelas 

partes, as quais não possuem capacidade postulatória, ademais, o 

documento foi assinado eletronicamente por advogado (Marcus Vinicius) 

que não apresentou procuração ou substabelecimeto no processo. Assim, 

intime-se a advogada Keilla Machado para apresentar nova exordial 

assinada e substabelecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002847-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta por RONIVALDO 

ROCHA 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, 08 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002801-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEIDE DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 23/04/2018, às 10h30min 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. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002889-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERFIX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR FABIO BITENCOURT FERREIRA OAB - MG113893 (ADVOGADO)

FRANCISCO CARVALHO CORREA OAB - MG99693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Observa-se que a exequente apresentou apenas nota fiscal, a 

qual não se enquadra como título executivo extrajudicial, além disso, 
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sequer possui comprovante de entrega de mercadoria. Assim, intime-se 

ela para emendar a inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. E, considerando o lembrete no PJE de que as guias de 

distribuição não foram arrecadadas, deverá a parte autora 

efetuar/comprovar o pagamento, também no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037107-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA GONCALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037107-62.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DAYANA GONCALVES MACHADO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Revendo posicionamento anterior, vez que a orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal entendimento também se 

aplica às ações que discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme 

verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Não 

sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste feito prova do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a seguradora, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de 

Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029268-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029268-83.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DORALICE GOMES DE CAMPOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Revendo posicionamento anterior, vez que a orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal entendimento também se 

aplica às ações que discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme 

verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Não 

sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste feito prova do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a seguradora, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de 

Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032879-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MORONI SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032879-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCELO MORONI SILVA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Verifica-se que a parte autora 

não cumpriu a Resolução n.º 04/20126/TP (arquivo anexo), que 

acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: 

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 

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. Desta forma, 

intime-a para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a classificação e 

organização dos documentos anexados juntos a exordial em 

conformidade com a referida resolução, sob pena de indeferimento do 

pedido e consequente extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 08 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037199-40.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB - MT0007948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HADDAD FRANCO DALIA (RÉU)

CLAYSSE DA SILVA (RÉU)

JERLY WENDER DOMINGUES D OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1037199-40.2017 Vistos. Seguem as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1000268-30.2018 - Classe CNJ – 202 - 2ª Secretaria da Câmara de Direito 

Privado, interposto por Claysse da Silva e Jerly Wender Domingues D 

Oliveira, em desfavor de Juliano Souza Queiroz, digitada em impressa em 

uma lauda, tão somente no anverso. Mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos. No mais, certifique-se o decurso do prazo de 

resposta do requerido Luiz Haddad citado conforme ID 11627904. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1024048-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROCKER OAB - SC23047 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS TREIS (OPOSTO)

CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (OPOSTO)

JOSE PEDRO TREIS (OPOSTO)

TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME (OPOSTO)

GIZELDA MARIA CAPILE (OPOSTO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1024048-07.2017 Visto. Em cumprimento ao art. 485, § 7º, do NCPC, 

mantenho a sentença ID 10355154 por seu próprio fundamento. Cite-se o 

Apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo de quinze dias. 

Apresentadas ou não as contrarrazões, proceda-se à imediata remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029563-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (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 23/04/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021978-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERNANDES BALIEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o novo endereço da ré Citavel, informado pela 

autora (Id. 9723573), redesigno o dia 23/04/2018, às 09h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Cite-se a ré Citavel e intime-se a parte autora e a ré Ford na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010247-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MARQUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010247-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: PAULO HENRIQUE MARQUES DO NASCIMENTO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Determino que a Central de 

Conciliação do Fórum da Capital anexe a pericia realizada na audiência. 

Após, manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, sobre o laudo. 

Cuiabá - MT, 20 de Setembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010247-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MARQUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021933-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO OLEARE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022092-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO DOMINGOS ALMEIDA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019307-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FELIPE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012413-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019852-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019957-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. C. (AUTOR)

JAIMILSON LEITE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020635-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDIRAN INACIO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021366-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERNARDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021236-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE MONICA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021747-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021689-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 129 de 516



FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021256-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BENTO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021808-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYBSON SANTOS CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021763-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 457516 Nr: 27797-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH QUEIROZ DO 

SACRAMENTO - OAB:13865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Vistos. comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, 

na forma como determina os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado 

o bloqueio pela instituição financeira, o magistrado, utilizando-se de 

procedimento próprio disponível no sistema BacenJud, determinará a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854).§ 1º Realizado o bloqueio de numerários, o magistrado indicará, no 

campo “instituição financeira”, a opção “Outros”, abrindo-se o campo para 

apresentação do CNPJ do Banco de destino. Na tela seguinte (campo 

agência) deverá ser indicada a agência onde é movimentada a Conta 

Única. § 2º Finalizada essa fase do procedimento, o próprio sistema 

expedirá notificação ao magistrado da transferência do montante 

bloqueado, que, ao recebê-la, deverá remeter, via e-mail, os dados da 

transferência (número do processo; Vara Judicial; partes; valor da 

constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, possibilitando a 

identificação do depósito.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 NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Contudo, se realizada a penhora, intime-se a parte devedora, 

pessoalmente, sobre os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a 

requer aquilo que entender de direito. Em caso negativo, intime-se a parte 

credora para se manifestar, no prazo de cinco dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 59436 Nr: 6968-14.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORRO DA LUZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINY GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO, 

NARCISO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O exequente se manifesta às fls. 134/135 requerendo a reconsiderando 

da decisão lançada no dia 24.11.2017, entretanto mantenho a decisão em 

todos os seus termos, considerando que mesmo com perda ao direito de 

vista anteriormente decretada, retirou o processo da secretaria da 10ª 

Vara Cível, no dia 10.05.2017 e somente o devolveu em cartório da data 

de 05.02.2018.

Pretende o exequente promover o recolhimento de custas ao final do 

processo, todavia, vale ressaltar que, conforme art. 456 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso para o deferimento exige que seja comprovada a impossibilidade 

da parte exequente de arcar com as custas processuais, vejamos: A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.

Inobstante as alegações do exequente, ele não comprovou a sua 

hipossuficiência financeira, assim indefiro o pedido de recolhimento das 

custas ao final.

No mais, indefiro o parcelamento das custas, nos termos do art. 98,§6 do 

NCPC, vez que o valor das custas deveria ter sido recolhido quando da 

distribuição do feito em 1998, além do que o exequente não demonstrou 

sua incapacidade financeira.

Assim, nos termos do artigo 290 do NCPC, determino sua intimação para 

que, no prazo de 15 dias, efetue o recolhimento das custas judiciais de fl. 

120/v, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 757302 Nr: 9471-17.2012.811.0041

 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: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GILSON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 
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JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 769170 Nr: 22117-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLUE - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA DOS PRESENTES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786102 Nr: 39987-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOPHIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 799552 Nr: 5978-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOPHIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHÃES - OAB:13.652, 

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 
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FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 362799 Nr: 32257-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALETEIA MACHADO

 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

 Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de declaração 

interpostos, intime-se a embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de cinco (05) dias.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

 Após, vencido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me concluso 

para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849379 Nr: 52598-68.2013.811.0041

 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: JOAQUINA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA SARAIVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que à fl. 65 foi anunciado o falecimento da requerida Marcia 

Regina Saraiva Fernandes, suspendo o andamento do processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, para que haja a habilitação incidental dos 

herdeiros nos termos dos art. 313, I, §1º e § 2º, art. 688 e art. 689, NCPC.

Assim, intime-se o autor para promover a regularização processual de 

Marcia Regina Saraiva Fernandes, no prazo de trinta dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 899010 Nr: 29063-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DE FÁTIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA BARROS VAZ DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 7.174, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929837 Nr: 49221-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE GUERRA SILVA, COBEL 

CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 
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MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022965 Nr: 33375-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS, BENTO 

MARCELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO FONSECA - 

OAB:6.953/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022973 Nr: 33381-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Falsidade->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS, BENTO 

MARCELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6.953

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135260 Nr: 25213-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WST, JOSE DOMINGOS PINHEIRO TORRES

 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

 Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a sua ausência reiterada na perícia judicial agendada, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

moldes do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1148821 Nr: 31181-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS GMS, MARCOS 

REGENOLD FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE SPRICIDO, GLAUCIA LANZA 

SPRICIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 133 de 516



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 68349 Nr: 4571-84.1995.811.0041

 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: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPROCAMI COOP. AGRÍCOLA DOS PROD 

DE CANA MIRASSOL D'OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:5.239/MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:11566-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 71693 Nr: 7184-23.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NUNES DA SILVA, PAULA CRISTINA COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREPLAN - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 119439 Nr: 8129-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO, NORBERTO RIBEIRO DA 
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ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FRANCO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:1035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, JÚLIO CÉSAR DE SOUZA - OAB:OAB/MG 107.255, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, RICARDO BENDITO DUNIZ CARVALHO - OAB:10.099-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 121916 Nr: 9873-16.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, JAQUELINE SANTOS DAMACENO - 

OAB:7065/MT, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3.620-O, TIAGO 

MARTINS SISTO - OAB:7.841-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 138072 Nr: 22215-59.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO CEZAR FACHONE, CLARISSA BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, EDSON MASSAITI IGARASHI - OAB:6856, EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - OAB:9203/MT, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO FERREIRA - 

OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)
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Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 173740 Nr: 22210-03.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ZANCHETA GIGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUGUIO MAEDA, HIDEKI MAEDA, ITAU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA PEREIRA BRANDÃO 

- OAB:1.089, WILMA DE CAMPOS BORGES - OAB:1279/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, 

OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - OAB:3591-MT, ROGÉRIO NUNES 

GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 317292 Nr: 20640-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A, GOLD FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA., GOLD FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONOR OGLIARI, MAQ PAN COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES LTDA, MAQ PAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 351289 Nr: 20520-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPROCAMI COOP. AGRÍCOLA DOS PROD DE CANA 

MIRASSOL D'OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:5.239/MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 353250 Nr: 23788-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SABO MENDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CAPISTRANO VIDRAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:2320/MT, MARIA JOSÉ DE ANDRADE GERALDES - 

OAB:2671/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378092 Nr: 14124-67.2009.811.0041

 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: TANIA BATISTA DE ALMEIDA RABUSKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, MANOEL OALIR DA SILVA, JOÃO FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, THERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - OAB:10.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406857 Nr: 38652-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAN FARES & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 431030 Nr: 11473-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANTUZA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 708033 Nr: 1390-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ZANCHETA GIGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUGUIO MAEDA, HIDEKI MAEDA, ITAU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712451 Nr: 5438-18.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ITSUO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, GLAUCIA 

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT

 Chamo o feito a ordem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição (Súmula 385, do STJ). A negativação anterior no 

cadastro de inadimplentes presume-se legítima até que haja prova em 

contrário. - Tratando-se de relação de consumo, é vedada a denunciação 

da lide, nos termos do art. 88, da Lei 8078/90. - O termo inicial para a 

incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor da 

indenização por danos morais, ou seja, a partir da data da publicação da 

sentença, e o termo inicial para os juros de mora, por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, será a data do evento danoso. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0394.11.003486-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo 

Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, 

publicação da súmula em 14/07/2015) . Negritei e grifeiPor isso, revogo da 

decisão de fls. 101 que deferiu a denunciação a lide.No mais, visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias:a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC);b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC);c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 796776 Nr: 3131-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. L. DE MIRANDA - ME, ANA LUZINETE DE MIRANDA, 

JULIO CESAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018, 

FABIO DORILEO VIEIRA - OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ROSSI - 

OAB:282.542/SP

 Vistos.

 Suspenda-se este feito para julgamento simultâneo com os autos em 

apenso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840890 Nr: 45215-39.2013.811.0041

 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: LAURO GOMES DE SOUZA ME, LAURO GOMES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rossi - OAB:282.542

 Intime-se o perito judicial informando que os honorários serão recebidos 

ao final pelo vencido, e considerando que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, caso seja parte vencida, os honorários periciais serão 

pagos pelo Estado.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 709860 Nr: 2770-74.2011.811.0041

 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: JAIME SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA CRISTINA DE MELLO, BRENO CESAR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:13.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:, LEANDRO TAVARES BARROS - OAB:15327/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 723544 Nr: 19143-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLENE DE NAZARÉ FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 723548 Nr: 19147-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA CALÇA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9.150/MT, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, 

MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849010 Nr: 52271-26.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23120/O, MARIA 

MADALENA CERQUEIRA DE SOUZA - OAB:22924/O, MARLOS 

RAPHAEL CAMARGO SILVA - OAB:23105/O, RAFAELLA LORY DA 

SILVA E SILVA - OAB:12445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886785 Nr: 21116-68.2014.811.0041

 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: ANNA MARIA GARIGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Código . JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de 

conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 

utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre 

do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. 

Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais em Razão da Falha no 

Serviço e Concessão de Tutela Antecipada, para determinar a suspensão 

e a devolução dos descontos realizados na conta pensão da autora, a ser 

apurada em liquidação de sentença, a ser corrigido pelo INPC, a partir de 

cada desconto, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Condeno a parte ré, ainda, a indenizar os danos morais causados à 

autora, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 

– STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão de 

ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as 

baixas e anotações per t inentes.Publ ique-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 6 de fevereiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 896060 Nr: 27042-30.2014.811.0041

 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: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, BENTO MARCELINO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO FONSECA - 

OAB:6.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025780 Nr: 34691-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO IBARRA PAPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, DOMINGOS MENEZES 

FILQUEIRA MOUSSALEM, CONSTRUTORA ATHOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 2.054, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116840 Nr: 17391-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAN FEITOSA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS ENGENHARIA IND. COMERCIO LTDA, 

ELIAS AMPERICO DA VEIGA, Francislene Rodrigues de Souza, Ananias 

Pereira de Arruda, Servilho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVESTRE RODRIGUES 

SERERIANO DE LIMA - OAB:19.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1123974 Nr: 20412-84.2016.811.0041

 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: LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL LARA LEITE, VIVIANE CRISTINA 

PEREIRA DE ARRUDA KAWAMOTO LARA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 
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OAB:5.252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203.049/SP, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S) ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, AMÓS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

ARTHUR MULLER COUTINHO, CLEITON TUBINO DA SILVA, DULCE 

HELENA GAHYVA, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO, ELAINE MENDES MULLER AFFIR, FERNANDA SILVA 

FERREIRA, FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, GUSTACO CASTRO 

GARCIA, JOSÉ CARLOS PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, JULIANA MACEDO 

FOLES, LEANDRO TAVARES BARROS, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, 

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, MILTON ALVES DAMACENO, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA e VERA LÚCIA 

PEREIRA BRANDÃO.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

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.

Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2018.

Carla Renata Corrêa de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916487 Nr: 41094-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON ALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOWITEC DISTRIBUIDORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos 

Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada promovida por Admilson Alves de 

Figueiredo em desfavor de Jowitec Distribuidora, para declarar inexistente 

o débito que deu ensejo à inscrição do nome do autor no órgão de 

restrição ao crédito (fl. 36) e confirmar a liminar deferida às fls. 

37/38.Condeno a ré a indenizar os danos morais experimentados pelo 

autor que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos pelo 

INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em razão de ter a parte 

autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86, do 

Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1026803 Nr: 35248-96.2015.811.0041

 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: PABLIO SILVA SANTANA

 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: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, DANIELA CRISTINA VAZ FREIRE - 

OAB:11660-MT, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 Código 1026803

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida e 

Previdência S.A., aduzindo que a decisão de fl. 308/309 é contraditória, 

vez que nomeou perito que não possui especialidade em ortopedia, 

requerendo o acolhimento destes embargos com a nomeação de novo 

perito.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

vez que pelo currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta 

própria neste gabinete, o médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello é 

pós-graduado em Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela 

Universidade de Coimbra, Portugal, entre outras especialidades, motivo 

pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista 

que não se prestam para modificar a decisão, segue anexo o currículo.

 Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

314/315, mantendo intacta a decisão de fls. 308/309.

Quanto ao pedido de fls. 311/313, verifica-se que a decisão de fls. 

308/309 foi omissa quanto a analise dos pedidos de expedição de ofício 

de fls. 306, entretanto indefiro a expedição de ofício a Fundação 

Habitacional do Exercito – FHE, vez que é ônus que incube a requerida na 

qualidade de seguradora que possui os valores do capital segurado.

Indefiro, ainda, a expedição de ofício ao Exercito Brasileiro, por falta de 

amparo legal, ademais já foi determinando nos autos a realização de prova 

pericial.

Verifica-se ainda a existência de erro material na decisão saneadora, vez 

que os pontos controvertidos, são na realidade os quesitos formulados 

pelo juízo, não merecendo alteração ou complementação.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 53244 Nr: 5620-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEVAN BACANI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA HELENA JORGE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 67470 Nr: 10285-49.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 142 de 516



 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME TRENTIN, GEÓRGIA PASSINATO 

ALDIGUERI TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:OAB/MT18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 

- OAB:10444, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT

 Proceda-se as alterações necessárias como determinando à fl. 228.

Diante da inércia do exequente arquive-se o feito até manifestação da 

parte interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 67472 Nr: 9956-37.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME TRENTIN, GEÓRGIA PASSINATO 

ALDIGUERI TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR, LAÉRCIO 

FAEDA - OAB:3589-B/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 

- OAB:10444/MT, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT

 Diante da inércia do exequente arquive-se o feito até manifestação da 

parte interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 887904 Nr: 21841-57.2014.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSIA DE ARAÚJO SOUZA, VALDENICE 

ALVES ARAÚJO SOUZA, INDIANA SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT

 JULGO PROCEDENTE a denunciação a lide para condenar a seguradora 

Indiana Seguros S/A a ressarcir às denunciantes o valor que estas foram 

condenadas a pagar à Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, a título de 

danos materiais, devidamente corrigida, até o limite da apólice.Deixo de 

condenar a denunciada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, vez que não houve resistência.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 7 de fevereiro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 140366 Nr: 24865-79.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR SILVA RIBEIRO, ESPÓLIO DE 

ROBERTO SILVA RIBEIRO, BRÁULIO TEODORO RIBEIRO JÚNIOR, CARLOS 

VITOR TIMO RIBEIRO, MARIA MINERVINA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALINA MARIANO DA SILVA - 

OAB:3.786/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT

 Certifico que foi designada, pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital, sessão de mediação e conciliação, a qual está aprazada para o 

dia 20/4/2018, às 10:30 horas, razão pela qual procedo à intimação da 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 727289 Nr: 23146-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, MARIA DE BETÂNIA 

PALHARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEREZ CORREIA DE SOUZA, ISRAEL 

RANGEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ARENALES FRANCO - 

OAB:88395/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9.531/MT

 Visto,

Diante da inércia da parte credora, devem ir ao arquivo os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903222 Nr: 32256-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROGERIO GARDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 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: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificar sentença que lhe foi desfavorável.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

fls.96/98, mantendo intacta a sentença de fls. 94/95.

No mais, intime-se o apelado para apresentar resposta ao Recurso de 

Apelação de fls.101/116, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após decorrido o prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

apreciação dos recursos.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002871-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHERINE MARIE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Desconstituição de Dívida c/c Indenização por 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por KATHERINE 

MARIE TAVARES DA SILVA, em desfavor de NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA, afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito 

existente junto a Requerida, entretanto, assevera que desconhece a 

dívida cobrada, sendo totalmente indevida. Diz que em decorrência da 

negativação de seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho 

patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado no mercado. Requer 

o deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido de antecipação da 

tutela de urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos 

no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código 

de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática 

narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos 

autos, principalmente por meio do documento de ID 11693970, que mostra 

a negativação do nome da Autora nos bancos de dados do SPC/SERASA, 

além da alegação de que desconhece a dívida. Sobre esse requisito, 

Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o 

magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição 

meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se 

sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos 

fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que a inclusão do nome da Autora nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 141,00. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da Autora dos 

seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 23/04/2018, 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 (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FRANCISCO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Ademilson Francisco de Matos em desfavor de Águas Cuiabá S.A, 

afirmando que é usuário do serviço de fornecimento de água prestado 

pela requerida, e que recebeu cobrança referente ao mês 06/2017, no 

valor de R$ 1.001,41, o que não condiz com sua realidade. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de água na residência do autor e se abster de inserir o nome 

dele nos órgãos de proteção ao crédito. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 11314960, que a ré emitiu faturas em 

2016 e 2017 nos valores de R$ 24,70, R$ 128,69, R$ 57,43, R$ 31,15, etc., 

mas efetuou cobrança no mês 06/2017, no valor de R$ 1.001,41 (ID 

11314965), ou seja, percebe-se a existência, nessa análise sumária, de 

alguma irregularidade, consequentemente a probabilidade do direito. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da água 

acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da 

vida cotidiana do autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado 
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nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da 

jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua 

vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano 

nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do 

direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de água na residência do autor, bem como de negativar o 

nome dele junto aos órgão de proteção ao crédito, acerca do débito aqui 

discutido, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. Designo o dia 23/04/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019167-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BARBOSA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1019167-84.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Indenizatória Por Danos Morais c/c Pedido de Liminar promovida por Josue 

Barbosa Cardoso em desfavor de Banco Santander S/A. As partes 

noticiaram (id. 11630208) que se compuseram amigavelmente, requerendo 

a homologação do acordo, extinção e arquivamento do feito. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma 

pactuada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022781-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NOLBERTO BATISTA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO GABINETE Autos nº 

1022781-34.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Considerando a manifestação do 

autor - ID 4946531, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

25/05/2017, às 12:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 

de fevereiro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022781-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NOLBERTO BATISTA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO GABINETE Autos nº 

1022781-34.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Considerando a manifestação do 

autor - ID 4946531, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

25/05/2017, às 12:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 

de fevereiro de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003923-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(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 

1003923-18.2017.811.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito dos documentos 

acostados na impugnação à contestação de ID nº 9042358 e 9042632, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023263-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO LEITE (AUTOR)

AMPLA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)
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VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DE LOURDES NUNES MOURA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (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 

1023263-79.2016.811.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito dos documentos 

apresentados no corpo da impugnação à contestação (ID nº 8108058), 

bem como os documentos acostados no ID nº 8108042, 8108046 e 

8108084, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de julho de 2017. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961241 Nr: 5322-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES ALVES BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON OLIVEIRA CONCEIÇÃO, JOANA 

MARIA MORAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Resolução de Contrato em Razão de Nulidade de Ato 

Jurídico proposta por Eurides Alves do Bonfim em face de Edilson Oliveira 

Conceição e Joana Maria Moraes dos Santos.

De acordo decisão de fls. 66 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante do AR de fls. 69, que a 

parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1130515 Nr: 23238-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D DOS SANTOS CONSULTORIA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EPP, SOY GROUP 

HOLDING AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por José Alves de Oliveira em 

face de M D dos Santos Consultoria e Prestadora de Serviços de 

Engenharia EPP e Soy G Holding America Ltda..

De acordo decisão de fls. 40 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão de fls. 43, 

que a parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977150 Nr: 12688-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINE LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYANNE BARROS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Aline 

Cristine Lemes da Silva em desfavor de Nayanne Barros dos Reis.

O autor informou, conforme certidão de fls. 68, não mais possuir interesse 
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no prosseguimento do feito, requerendo a sua extinção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

fls. 68, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil.

 Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu 

antes do ingresso nos autos do advogado do requerido.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986279 Nr: 16810-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLEM MARRONE DAVID QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA EDUARDA SISTI DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Indenizatória proposta por Kellem Marrone David 

Queiroz em face de Barbara Eduarda Sisti de Paiva.

De acordo decisão de fls. 59 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

Devidamente intimada, parte autora deixou transcorrer o prazo legal sem 

apresentar manifestação, conforme certidão de fls. 66.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão de fls. 66, 

que mesmo devidamente intimada, a parte autora deixou de praticar atos 

que lhe competiam, abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, 

ensejando a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993124 Nr: 19933-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DE FATIMA CARNETTI

 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

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 115, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047213 Nr: 45015-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AILTON BASTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957258 Nr: 3688-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL REI DE AVELA

 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

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da certidão de fls. 95, 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.: 965601 Nr: 7223-73.2015.811.0041

 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: SIDNEI DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 132, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.
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 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968332 Nr: 8436-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MOURA FOLHA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 93, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968656 Nr: 8573-96.2015.811.0041

 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: ANTONIO LEMOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 136, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980638 Nr: 14384-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 161, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999530 Nr: 23241-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFGB, ROSELENE GABRIEL BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente bem como do seu patrono para que regularize a 

situação processual nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntado a procuração em nome do autor , tendo em vista que o mesmo já 

atingiu a maioridade civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001869 Nr: 24211-72.2015.811.0041

 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: OMAR HANNA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR YASSINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Monitória proposta por Omar anna Jorge em face de 

Samir Yassine.

De acordo decisão de fls. 37 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão de fls. 40, 

que a parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110493 Nr: 14875-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX CASTRO BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 48, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 289417 Nr: 9943-91.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO PAVANI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA, JOÃO MACEDO, 

CARLOS ARTHUR BORGES, MARCO AURÉLIO SILVA DE AZEVEDO, ELIEL 

MOREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIEL MOREIRA DE MATOS, Cpf: 

91385342153, Rg: 674518, Filiação: Ozeas de Matos e Wanda Maria M. de 

Matos, data de nascimento: 29/12/1970, brasileiro(a), casado(a), 

autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação Monitória com Pedido de Liminar 

Inaudita Altera Pars em que Marcelo Augusto Pavani Machado move em 

face de Cooperodonto – Cooperativa de Crédito Urbano dos Cirurgiões 

Dentistas e Outros Profissionais de Saúde de Cuiabá, representada por 

seu presidente João Macedo, pelo vice-presidente Carlos Arthur Borges e 

pelo gerente geral Marco Aurélio Silva de Azevedo. Alega o requerente 

que depositou a quantia de R$ 107.306,55 (Cento e sete mil, trezentos e 

seis reais e cinquenta e cinco centavos), ficando a requerida obrigada a 

restituir o valor de R$ 109.435,51 (Cento e nove mil e quatrocentos e trinta 

e cinco reais e cinquenta e um centavos), vencendo o prazo de deposito 

sem que a requerida cumprisse o avençado entre as partes. Requer a 

procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido de fls. 176 e determino a 

citação por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Gusmão Pinheiro 

Duarte, digitei.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018

Maisa Izabel Saddi Ornellas de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957130 Nr: 3618-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELBERT BARBOSA LOPES

 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

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 201/203, considerando que a parte requerida veio 

aos autos comprovar o cumprimento da sentença fls. 200, restando nesse 

momento, a necessidade de expedição de Alvará em favor da requerente.

Assim, tendo em vista que fora depositado na Conta Única do TJ/MT, o 

valor atinente a sentença de fls. 154/157 e do acórdão de fls. 193v°, 

expeça-se o competente alvará em favor do requerente, atentando-se aos 

dados fornecidos às fls. 202/203.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961149 Nr: 5286-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLECIUS LUIZ DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970597 Nr: 9587-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER DE JESUS AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil, condenando a parte que desistiu ao pagamento das eventuais 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Outrossim, no que pertine aos honorários do Sr. Perito, constata-se 

que este praticou atos no que diz respeito à análise dos autos, 

comunicando o não comparecimento da parte na data e local designado. 

Logo, independentemente de não ter realizada a perícia, o profissional 

deve ser remunerado na proporção das atividades praticadas.Portanto, 

determino que os honorários do perito correspondam à proporção de 30% 

(trinta por cento) cuja despesa será paga pelo autor, no caso beneficiário 

da Justiça Gratuita, razão pela qual o pagamento será feito pelo Estado de 

Mato Grosso.Ainda, determino que se expeça o competente alvará da 

quantia depositada – fls. 84 referente aos honorários periciais em favor da 

requerida, considerando que, esta efetuou o depósito para o pagamento 

da perícia que não se realizou, devido a desitência da ação. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976701 Nr: 12504-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER GODOI GIASSON
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 51, 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.: 983240 Nr: 15492-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JARDEL FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA DELMENDES 

OCAMPOS - OAB:7.394/OAB/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3.512/MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984936 Nr: 16302-76.2015.811.0041

 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: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos, etc.

Banco do Brasil opôs Embargos de Declaração em face da certidão de fls. 

361/364, alegando a existência de contradição e obscuridade na ausência 

de prazo para manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso dos autos, REJEITO os embargos de declaração visto que alega 

omissão de ato de impulso da secretaria da Vara, não podendo ser 

reconhecida como decisão judicial.

E mais, na ausência de indicação de prazo especial, tem-se o uso do 

prazo geral, que é de 15 (quinze) dias para a manifestação das partes.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986567 Nr: 16968-77.2015.811.0041

 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: SERYS MARLY SLHESSARENKO, LEONARDO 

SLHESSARENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILENO REZENDE TAVARES, MIRIAN MOREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Serys Marly Slhessarenko e Leonardo Slhessarenko 

opuseram Embargos de Declaração em face da decisão de fls. 92, que 

indeferiu o pedido de expedição de mandado de adjudicação em favor de 

terceiro que não é parte nos autos.Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento.DECIDO.Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC.No caso dos autos, não prosperam os 

argumentos trazidos pelos embargantes, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento.Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração.

(...)Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos 

do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 93/95, 

e mantenho integralmente a decisão 92.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992169 Nr: 19525-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLENE FRANCISCA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GONZAGA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Girlene Francisca 

dos Reis em desfavor de Márcio Gonzaga Dias.

O autor informou, conforme fls. 46, não mais possuir interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo a sua extinção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

fls. 46, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 
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Civil.

 Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu 

antes do ingresso nos autos do advogado do requerido.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004390 Nr: 25277-87.2015.811.0041

 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: CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Charles Augusto 

Souza de Oliveira em face de Fabio de Tal.

De acordo decisão de fls. 36 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão de fls. 40, 

que a parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005567 Nr: 25745-51.2015.811.0041

 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: VERA BARBOZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, PÂMELA BARBOSA COSTA TAQUES - 

OAB:OAB/MT 18.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o patrono da requerente para, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada intempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007019 Nr: 26352-64.2015.811.0041

 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: SELMA MARA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALU VEÍCULOS - ME, JOAQUIM DA COSTA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gezuino Catarino da Cruz 

- OAB/MT 10.620 - OAB:, Dr. Rodrigo Batista da Silva - OAB/MT 7.697 

- OAB:

 Vistos, etc. Defiro o pedido do patrono da parte autora, deve no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar o substabelecimento. Outrossim, considerando que 

não foi possível proceder a intimação da parte requerida MALU VEÍCULOS 

- ME , tendo em vista que a mesma não reside mais no endereço informado 

nos autos, esta audiência restou prejudicada. Assim, determino que a 

requerente informe aos autos endereço atualizado da requerida no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo com 

ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Saem 

os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1023500 Nr: 33650-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDSM, JOSYANE MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE DE ALMEIDA ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente bem como do seu patrono para que regularize a 

situação processual nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntado a procuração em nome do autor , tendo em vista que o mesmo já 

atingiu a maioridade civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1038686 Nr: 40931-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LEONEL PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER BLEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Jorge 

Leonel Pedros em face de Walter Blema.

De acordo decisão de fls. 22 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
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I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante da certidão de fls. 25, 

que a parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1117145 Nr: 17548-73.2016.811.0041

 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: GEDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 88, determino que se intime pessoalmente o 

patrono da parte autora para cumprir conforme determinado às fls. 82.

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

 Cod. Proc.: 1173106 Nr: 41365-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON DE MORAES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sinthia beretta - OAB:12732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonati - 

OAB:5.736/0

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 74/76 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155079 Nr: 8574-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SA.CJ, SMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MELO GOMES MACHADO - 

OAB:7093/MT, LEOPOLDINO CAMPOS DA SILVA - OAB:6371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO ALMIR 

MAZINI JUNIOR, para devolução dos autos nº 8574-67.2004.811.0041, 

Protocolo 155079, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 947014 Nr: 58574-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO ROBERTO JESUS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por Celio 

Roberto Jesus Soares em face de FG Comércio de Veículos Ltda..

De acordo decisão de fls. 80 foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do 

ato.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido

O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de extinção 

do feito sem julgamento do mérito, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – colher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 

quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência;

VIII – homologar a desistência da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

Compulsando os presentes autos, verifico diante do AR de fls. 83, que a 

parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como 

deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por 

mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969075 Nr: 8895-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO MOREIRA DE ARAUJO, MARLI DA ROCHA 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 
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DA SILVA - OAB:17.658/MT, Dr.ª Cristiane Pereira Carvalho da Silva 

- OAB/MT 17.658 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:2221-A/DF

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999190 Nr: 23095-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094242 Nr: 8079-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA 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, TATIANE CORBELINO CACCAL DA SILVA - 

OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

12/03/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1118422 Nr: 18087-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DEI FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CÂNDIA, MARIA LUIZA DE 

ABREU LIMA CÂNDIA, VALMIR EDSON WAYHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, 

JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Condomínio Residencial Vila Dei Fiori em desfavor de Antonio Carlos 

Candia, Maria Luiza de Abreu Lima Candia e Valmir Edson Wayhs.

O autor peticionou, conforme as fls. 63, informando não mais possuir 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo a sua extinção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

fls. 63, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil.

 Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu 

antes do ingresso nos autos do advogado do requerido.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128055 Nr: 22170-98.2016.811.0041

 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: EVERTON PATRIC BORDINHAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149895 Nr: 31659-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113797 Nr: 16259-08.2016.811.0041

 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: ALINE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

12/03/2018, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1038966 Nr: 41120-92.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELY RUZZENR SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA, GOLDFARB INCOPORAÇOES E CONSTRUÇOES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CAVALCANTE ROCHA - 

OAB:22336/O OAB/MT, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. João Carlos de Lima 

Junior - OAB/SP 142.452 - OAB:, Dr.ª Giselle Paulo Sérvio da Silva - 

OAB/MT 20.298 - OAB:, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, 

JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.919

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 289417 Nr: 9943-91.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO PAVANI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA, JOÃO MACEDO, 

CARLOS ARTHUR BORGES, MARCO AURÉLIO SILVA DE AZEVEDO, ELIEL 

MOREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1041853 Nr: 42470-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWMANN BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar-se sobre o mandado negativo juntado aos autos.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117698 Nr: 17785-10.2016.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIR PEDROSO DO NASCIMENTO ESPÓLIO

 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: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA, 

condenando o Espólio do réu ao pagamento do valor devido em 

decorrência do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma 

disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo 

Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Condeno o réu (Espólio) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2.018.Dr. Paulo 

Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1089467 Nr: 5972-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON JERONIMO DO CARMO FILHO, MAISA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCO DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808/MT, EVAN CORREA 

DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17.401/MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA - UFMT - OAB:

 Vistos etc.

Ante o pedido de justiça gratuita de fls.32, assistida pelo Núcleo de Prática 

Jurídica da UNIC, o que por si só afasta a tese de fls.76 da autora, nos 

termos do item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, 

DEFIRO à Maisa da Silva os benefícios da justiça gratuita, ressalvando-se 

que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se comprovados a 

inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais a sua 

concessão, conforme disposto no artigo 7º, da Lei n. 1.060/50.

Segue sentença em 08 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 155292 Nr: 581-27.1991.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LUIZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, HEVERTON RENATO MONTEIRO PADILHA, - 

OAB:10.146-MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

se está de acordo dom o montante depositado nestes autos, nos termos 

da decisão de fls. 801.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 375458 Nr: 12022-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. NOGUEIRA JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 116 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 
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Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402666 Nr: 34648-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM ATACADISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA, WLIENE MARQUES DE ALMEIDA, WILLIMAR MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 47 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1106816 Nr: 13314-48.2016.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLICAR CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA, ELITON MATERO DANIEL

 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: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO em face de 

APLICAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e ELITON 

MATERO DANIEL, condenando os réus/embargantes ao pagamento do 

valor devido em decorrência do contrato que ampara a inicial, 

prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial 

do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Condeno os 

réus/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2.017.Dr. Paulo 

Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 121073 Nr: 9315-44.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FINOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Cordober de Souza - 

OAB:132218/SP

 Vistos etc...

O banco exequente pugnou pela realização de novo BanceJud às fls. 

224/225.

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 187/188, ao ver deste 

Juízo Especializado, a realização de nova consulta ao sistema BacenJud 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, depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências 

realizadas tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado 

visando à localização de bens passíveis de serem penhorados em nome 

do executado.

Desta feita, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.

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 O CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO DEVEDOR.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 442452 Nr: 18473-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DA FÉ LTDA ME, ROBERTO 

MIRANDA DE MEDEIROS, ANARCILLA ALEXANDRE, GLAUCE GABRIELLE 

RABELO DE OLVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:32089-OAB/DF, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15.361 / MT

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 112, em regular impulso oficial, procedo a 

pesquisa de endereços dos executados que ainda não foram citados por 

meio do Sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito.

Desta feita, expeçam-se mandados de citação e demais atos quanto aos 

executados Roberto Miranda de Medeiros e Anarcilia Alexandre, 

residentes à Rua Interna, N° 63, Residencial Vila do Sol, Bairro: Novo 

Paraíso e Rua Dez, N° 05, Condomínio Alicanca, Bairro: Santa Amália, 

ambos nesta cidade, respectivamente.

Com efeito, intimo o 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.

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.

Na mesma oportunidade, deverá o exequente acostar aos autos planiha 

atualizada do débito, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 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.: 747485 Nr: 44737-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BALTO BISPO DE FIGUEIREDO

 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..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 45, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747802 Nr: 45067-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAZINI HERNANDES & CIA LTDA, 

LEONILDA THOMAZINI HERNANDES, JOSE RUBENS HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 116 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 858988 Nr: 895-64.2014.811.0041

 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): LUCIA ROCHA DOS SANTOS, JONATHAS 

FAUSTINO DOS SANTOS

 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:

 Vistos, etc..

Trata-se de Ação de Execução ajuizada pela Hsbc Bank Brasil s/A- Banco 

Multiplo em face de Lucia Rocha dos Santos e Jonathas Faustino dos 

Santos.

Às fls. 84 o exequente informou que as partes entabularam acordo 

extrajudicialmente, onde os executados quitaram o débito, bem como 

pleiteou pela extinção do feito nos moldes do artigo 924, II do CPC, o qual 

diz:

“ Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita”

Portanto, ante a manifestação de fls. 84, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 920755 Nr: 43909-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA DOS SANTOS PEREIRA DE 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

por AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A em face 

de BENEDITA DOS SANTOS PEREIRA DE MAGALHÃES.

Da análise dos autos, verifica-se que foi entabulado acordo entre as 

partes às fls. 52, devidamente homologado às fls. 54, razão pela qual, 

tenho a executada por citada.

 No entanto, às fls. 58 o exequente informa o descumprimento do referido, 

pleiteando pelo prosseguimento do feito.

Desta feita, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.

Na mesma oportunidade, deverá o exequente informar nos autos o valor 

atualizado da dívida, para que seja efetuada a pesquisa pleiteada no item 

“c” de fls. 09, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 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.: 1073047 Nr: 56687-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY ARNO FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, WILLIAN 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por ITAU UNIBANCO 

S/A em face de DARCY ARNO FINGER.

O exequente requereu a extinção da execução nos termos do artigo 775 

do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme preconiza o artigo 775 do Código de Processo Civil, o exequente 

tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida 

executiva, observando-se para tanto, as determinações do parágrafo 

único e incisos I e II do mesmo códex.

Nesse sentido, como a parte adversa se quer fora citada “a desistência 

se deu antes do oferecimento dos embargos, é desnecessária a anuência 

do devedor (STJ – 1ª., AI 538.284 – AgRg, Min. José Delgado, j. 27.4.04, 

DJU 7.6.04). No mesmo sentido: RSTJ 159/319.

“o exequente tem a faculdade de, a qualquer tempo, desistir da execução, 

atento ao princípio segundo o qual a execução existe em proveito do 

credor, para a satisfação do seu crédito” (STJ – 4ª T., REsp 489.209, Min. 

Barros Monteiro).

 Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução 

formulada por ITAU UNIBANCO S/A em face de DARCY ARNO FINGER, 

nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil.

Ademais, defiro o pedido desentranhamento dos documentos originais 

juntados aos autos, devendo tais documentos serem retirados no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1110357 Nr: 14802-38.2016.811.0041

 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): 2M GUINCHOS E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187329/SP, CELSO MARCON - OAB:260289-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, Breno de Paula Milhomem - OAB:17720, JAIR 

DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 Vistos, etc..

Não obstante o pedido de desistência formulado pela autora na petição de 

fls. 134 observa-se que o requerido ofereceu a contestação nas fls. 

77/101.

No entanto, conforme determina o § 4º do art. 485 do CPC: “Oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do ré, desistir da 

ação.”

Sendo assim, intimo o requerido, via Diário de Justiça, para manifestar sua 

concordância acerca do pleito do autor no prazo de 15 dias, salientando 

que seu silêncio redundará na anuência ao requerimento.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 161534 Nr: 12607-03.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRUN & CIA LTDA, ( 

SUPERMERCADO SERVE BEM), NELSON BRUM, REGINALDO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7.438/MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 195 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 
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“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 397776 Nr: 31752-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUTA FORTE DALTRO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de reintegração em fase de cumprimento de 

sentença.

O autor/exequente pugnou pelo cumprimento da sentença, conforme se vê 

às fls. 137/138.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 132.

Pois bem,

 Considerando-se o requerimento de fls. 137/138, deixo de promover à 

intimação da requerida via DJE, em virtude dela ser assistida pela 

Defensoria Pública(curador especial), o que impossibilitaria o efetivo 

cumprimento da decisão.

Ademais, ante o requerimento de intimação, procedo à pesquisa via 

INFOJUD (extrato em anexo) para localização do atual endereço da 

requerida Cleuta, assim, intime-a pessoalmente, via correio com aviso de 

recebimento, para no prazo de 15 dias, cumpra a sentença, 

observando-se o cálculo de fls. 139 sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Caso a requerida não efetue o pagamento, certifique-se e intime-se o 

exequente para que requeira o que de direito, no prazo de15 dias, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, tratando-se de direito disponível, 

arquivem-se os autos, haja vista o término da prestação jurisdicional.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 450873 Nr: 23341-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em primeiro lugar, CHAMO O FEITO À ORDEM, haja vista que em 

razão do descumprimento da avença de fls. 65/66 o presente feito deveria 

tramitar em cumprimento de sentença e não na forma descrita na decisão 

de fls. 75 parte final, qual seja, ação de execução, vejamos: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO 

JUDICIAL HOMOLOGADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - 

DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

POSSIBILIDADE. - O acordo homologado judicialmente é título executivo 

judicial (artigo 475, N do CPC), passível de execução, em fase de 

cumprimento de sentença. - Embora os apelantes tenham nominado a ação 

como de execução, trata-se na verdade de cumprimento de sentença 

interposto em face de alegado descumprimento do acordo firmado entre 

as partes, o qual deverá ocorrer nos mesmos autos deste feito. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.16.072947-1/001 - COMARCA DE POUSO 

ALEGRE - APELANTE(S): MARIA ANGELINA DOMINICCI - APELADO(A)(S): 

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA, ELIANA DOMINICI PADILHA PEREIRA.” 

Ademais, considerando-se a homologação do acordo e comparecimento 

do devedor, não há que se falar em nova citação, razão pela qual 

INDEFIRO os requerimentos de fls. 99, 105 e protocolo nº1278171, este 

último, constante da capa dos autos. Com efeito, 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 ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S). Sem prejuízo, proceda-se à alteração da classe 

processual para cumprimento de sentença. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 721380 Nr: 16882-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIMIR FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 Prioridade – Doença Grave

Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

O Banco manifestou-se pelo arquivamento do feito, contudo, o requerido 

pugnou pela intimação da instituição financeira para junte aos autos a nota 

de venda do bem, conforme se vê às fls. 339/340.

Pois bem.

Em primeiro lugar, consigno que a juntada aos autos das prestações 

pagas pelo requerente é medida que cabe à parte interessada, razão pela 

qual indefiro a intimação do Banco para tal.

Ademais, intimo o Banco, via DJE, para que traga aos autos a cópia da 

nota fiscal de venda do veículo objeto desta ação (fls. 112/113), no prazo 

de 15 dias, sob pena de auferir o valor remanescente nos termos da 

tabela fipe (em anexo).

Com ou sem a juntada da nota fiscal de venda do bem, intime-se a 

exequente para que proceda a feitura dos cálculos, utilizando, para tanto, 

o valor venal da Tabela FIPE – extrato em anexo.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

Em seguida, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 730198 Nr: 26232-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - ME, 

KAMILA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de novas pesquisas via RENAJUD e 

DRF - INFOJUD, conforme se vê às fls. 66.

Pois bem,

Vislumbra-se dos autos que foram realizadas todas as pesquisas com o 

fito de encontrar bens desembaraçados de propriedade do executado 

sobejaram infrutíferas – fls. 57/64 (BACENJUD, RENAJUD, ANOREG-MT e 

INFOJUD).

Desta feita, INDEFIRO o pleito de fls. 66 para a realização de novas 

pesquisas e, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 

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 

ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748093 Nr: 45382-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAURO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 87 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851140 Nr: 54122-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELVISLEY RODRIGUES MENDES, 

WELVISLEY RODRIGUES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 81, onde o A.R de fls. 78/79 foi 

recebido por terceiro (Bruna Taciane S. Jesus - fls. 80), o executado 

WELVISLEY RODRIGUES deverá ser intimado pessoalmente, via mandado, 

no endereço de fls. 56, para que se manifeste nos termos do artigo 854 do 

Código de Processo Civil quanto ao bloqueio de R$4.589,19 (fls. 63vº) 

ocorrido em sua conta bancária, no prazo de 05 dias.

Para tanto, intimo o credor 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, que implantou o 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1071649 Nr: 56143-78.2015.811.0041

 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): VILLALBA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA, 

WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 84 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1077494 Nr: 58969-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Outrossim, não obstante o erro material quanto ao nome do devedor, 

DEFIRO o requerimento de fls. 73 para a citação da executada no 

endereço Rua Aline Hughney de Siqueira, Bairro Carumbé, nº 02, Lote 12, 

CEP: 78050-670, nesta cidade, utilizando-se para tanto, a diligência de fls. 

74 (Sicredi Ouro Verde X Gilvania). Ademais, sobejando infrutífera, 

intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias. 

Em caso de silêncio, considerando-se que todas as diligências realizadas 

pelo exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de 

bens penhoráveis, sobejaram 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 ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1089467 Nr: 5972-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON JERONIMO DO CARMO FILHO, MAISA 
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DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCO DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808/MT, EVAN CORREA 

DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17.401/MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA - UFMT - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO 

DE MT/MS em face de NEWTON JERONIMO DO CARMO FILHO e MAISA DA 

SILVA, condenando os réus ao pagamento de R$ 120.851,59, corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção 

monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.Condeno os réus ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, observando a concessão da justiça 

gratuita em favor de Maisa da Silva, suspendendo estes por cinco anos. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 

2.018.Dr. Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1099096 Nr: 10263-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 83 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1127529 Nr: 21974-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:100945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 67 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1129931 Nr: 22982-43.2016.811.0041

 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): JOSÉ UBIRAJARA SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:OAB/MT 21.243-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAYANE NASCIMENTO 

RIBEIRO - OAB:21838/O, THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - 

OAB:21.326/MT

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 83 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 
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“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1147534 Nr: 30633-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, JOÃO 

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LAZARO QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 38 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1151466 Nr: 32347-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA DERZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 56 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1169540 Nr: 39975-64.2016.811.0041

 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): SIDNEY PEREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 64 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722876 Nr: 18440-55.2011.811.0041

 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): EDGAR ELIAS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, ANA 

MARIA ELIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de ordinária condenatória formulada por 

Banco do Brasil S/A em face de Edgar Elias Junqueira de Oliveira e outra.

A dívida é oriunda de uma cédula rural pignoratícia e hipotecária – fls. 

23/27 e aditivo de fls. 28/29.
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Às fls. 158 o Banco requereu a suspensão do feito até 29 de dezembro 

de 2017 nos termos do artigo 10º da Lei nº 13.340/2016.

Assim, tratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença, 

intimo o Banco para demonstrar o enquadramento dos devedores na Lei e 

seus incisos, evitando requerimento genérico, no prazo de 15 dias.

Transcorrido, em caso de silêncio, tratando-se de direito disponível, com 

prestação jurisdicional concluída com a sentença de fls.124/125, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835190 Nr: 40397-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA COSTA VALÉRIO, PATRICIA 

QUEIRÓZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 120 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 891278 Nr: 24057-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAHÃO NUNES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos autos da 

Revisional código 934864, ajuizada por ARAHÃO NUNES CABRAL em 

face de ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORAS DE 

CONSÓRCIOS LTDA, condenando o réu ao pagamento de indenização por 

danos morais, que arbitro em R$ 4.000,00, com aplicação de correção 

monetária a partir desta sentença (súmula 362/STJ) e juros moratórios de 

1% ao mês computados da citação (art. 240 do CPC c/c art. 405 do CC) e, 

com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a ação de Busca e Apreensão Código 891278, o que 

faço com amparo legal no art. 485, inciso IV, do CPC.Condeno a instituição 

financeira, em ambos os feitos, ao pagamento das custas processuais e 

nos autos código 934864 ao pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da condenação, assim não procedendo 

quanto aos autos código 891278 por não ter ocorrido a intervenção do 

consumidor. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I . 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2.018.Dr. Paulo Sergio Carreira 

de SouzaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934864 Nr: 51920-19.2014.811.0041

 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: ARAHÃO NUNES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos autos da 

Revisional código 934864, ajuizada por ARAHÃO NUNES CABRAL em 

face de ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORAS DE 

CONSÓRCIOS LTDA, condenando o réu ao pagamento de indenização por 

danos morais, que arbitro em R$ 4.000,00, com aplicação de correção 

monetária a partir desta sentença (súmula 362/STJ) e juros moratórios de 

1% ao mês computados da citação (art. 240 do CPC c/c art. 405 do CC) e, 

com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a ação de Busca e Apreensão Código 891278, o que 

faço com amparo legal no art. 485, inciso IV, do CPC.Condeno a instituição 

financeira, em ambos os feitos, ao pagamento das custas processuais e 

nos autos código 934864 ao pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da condenação, assim não procedendo 

quanto aos autos código 891278 por não ter ocorrido a intervenção do 

consumidor. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I . 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2.018.Dr. Paulo Sergio Carreira 

de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1145795 Nr: 29947-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO HOMERO RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

1687922/2017.

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de ROMULO HOMERO RAMOS DO 

NASCIMENTO.

As partes entabularam acordo, conforme termo a ser juntado, pleiteando 

por sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento integral 

deste.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades, e determino a SUSPENSÃO do feito até o 

cumprimento do referido, que ocorrerá aos 10/11/2022, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o transcurso do prazo, intime-se o exequente para se manifestar em 

05 dias, sob pena de anuência tácita à extinção do feito nos termo do 

artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 829186 Nr: 35004-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT, LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - 

OAB:12636-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG

 Prioridade – Doença Grave

 Vistos, etc.

Procedo a anotação do advogado do Banco, que não mais se encontrava 

no APOLO, ovservando que também mantenho o causídivo Luis Antonio 

Siqueira, por ausência de comunicação de sua destituição, além de 

procuração e substabelecimento para Ivo Marcelo Spínola.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

A parte autora nada requereu e o Banco por sua vez apresentou a 

adequação do valor devido à sentença e protestou pelo arquivamento do 

feito.

Assim, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 870732 Nr: 10110-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DOS SANTOS FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANÃL - OAB:167.974, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:18733-A/MT, 

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE AP. 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 76, ao ver deste Juízo 

Especializado, a realização de nova consulta ao sistema BacenJud 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.

No mais, intimo a parte exequente para se manifestar acerca do bem 

encontrado via Sistema Renajud no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 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.: 874272 Nr: 12861-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE NOVA 

MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, ISMAEL BAENA CASTILLO, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE 

LIMA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILHO

 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:

 (...) Assim, expeça-se a necessária Carta Precatória, com o prazo de 90 

dias, ser cumprido no endereço de fls. 118vº, qual seja, Avenida 

Presidente Médici, nº 4576, Bairro Vila Birigui, CEP: 78705-000, na cidade 

de Rondonópolis/MT. Com a expedição da missiva, intime-se o exequente 

para, em 10 dias, promova ao pagamento das custas necessárias à 

distribuição. Após, tudo cumprido e sobejando infrutífero o referido ato, 

expeça-se o regular edital de citação do(s) executado(s), com prazo de 

20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo 

codex, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor. Após, intime-se o Banco 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. Em 

caso de silêncio, ante a inexistência de bens passíveis de serem 

penhorados, SUSPENDO o feito nos termos do art. 921, inciso III do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, 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.: 905393 Nr: 33824-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, 

MARIO HENRIQUE SALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, ante o exposto, INDEFIRO a citação via A.R.Ademais, 

considerando-se que não foi tentada a citação do executado Mario 

Henrique no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 1.321, Bairro Porto, CPE: 

78.025-300, nesta cidade, citem-se os executados referido endereço, 

expedindo-se o mandado de citação, penhora e avaliação, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato à 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista 

no artigo 829 do CPC/2015.Conste no mandado a possibilidade do 

executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC/2015.Fixo os honorários advocatícios em 

R$10.000,00, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos 

do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade, bem 

como defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC/2015.Sobejando 

infrutífera tal diligência, proceda-se à expedição de Carta Precatória, com 

o prazo de 90 dias, com a finalidade de citação, penhora e avaliação, no 

endereço Rua Joaquim Galvão, nº 119, Vila Sônia, CEP: 05.627-010, São 

Paulo-SP.Após, intime-se o exequente, via DJE, para retirar a carta 

precatória no prazo de 10 dias, bem como comprovar sua distribuição 

naquele Juízo em igual prazo.Após, tudo cumprido, retornem-me os autos 

conclusos para deliberações.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1056761 Nr: 49475-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJTVLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO CARMINATTI - 

OAB:73.573/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Apesar do entendimento deste Magistrado de que localizado o bem, este 

deve ser apreendido e depositado ao Banco, não permitindo a Lei a 

rejeição, diante do pleito exordial, tenho que tal fato deverá ser apreciado 

pelo juiz de origem, principalmente, in casu, no qual não encontra nenhum 

respaldo em ato do Sr. Meirinho.

Assim, tratando-se de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n° 13.043/2014, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ., em 

observação ao contido na petição de fls. 34, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara 

de Votuporanga/SP, com o fulcro de informá-lo acerca da não apreensão 

do veículo nesta Comarca, haja vista as informações trazidas pelo próprio 

credor de que o veículo encontra-se em estado de sucata, 

ENCAMINHANDO CÓPIA DAS FLS.34.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias, de 

acordo com o item 3.1.25.2 do Provimento nº 31/2015-CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 724447 Nr: 20108-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M-DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTO FESTA E EVENTOS LTDA - ME, 

LARISSA EVANGELISTA DA SILVA, THIAGO PEREIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 74 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 673,19 que 

será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados (art. 854, § 3º do CPC/2015).(...)De 

fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXIX). Ademais, tendo-se em vista que a 

executada Larissa Evangelista da Silva foi citada via edital, expeça-se o 

regular edital de intimação da penhora realizada, com fulcro no artigo 275, 

§ 2º, do CPC com prazo de 20 dias, salientando-se que, 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.Sem 

prejuízo, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de extinção do feito e desbloqueio do valor penhorado via 

BacenJud.Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

intime-se o 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.: 733770 Nr: 30026-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C H M TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA, 

CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Os executados não foram localizados até a presente data, razão pela 

qual, em regular impulso oficial, procedo a busca dos endereços 

atualizados destes via Infojud, ocasião em que obtive êxito.Às fls. 08, o 

exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de 

ativos financeiros em nome dos executados(...)Com efeito, verifico do 

extrato em anexo que o referido procedimento restou parcialmente 

exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 1.210,32 que será 

transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados (...)De fato, vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Com efeito, intimo o 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.Após, expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação ao endereço: Rua Barão de Melgaço, N° 302, 

Apto 201, Edifício Nicolina, Bairro: Centro Sul, nesta cidade (onde reside o 

Sr. Conrado Heitor – executado e representante legal da 1ª executada).Na 

mesma oportunidade, nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, proceda-se à 

intimação do executado supramencionada para que se manifeste acerca 

do bloqueio realizado em sua conta bancária (...)deverá ainda a exequente 

se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar 

bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer 

o que entender de direito, tudo sob pena de extinção do feito e 

desbloqueio do valor arrestado via BacenJud.Transcorrido, em caso de 

silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 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.: 795364 Nr: 1696-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECHINCHA COMÉRCIO, SERVIÇOS E 

MARKETING LTDA ME, CLAUDINO ALEIXO JUNIOR, HERMES FERREIRA DE 

MORAES FILHO

 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:

 (...)Os executados Hermes e Pechincha foram devidamente citados às 

fls. 101.Às fls. 07 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com 

o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 6.899,82 que 

será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados (art. 854, § 3º do 

CPC/2015).Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos executados(...)por 

verificar a ausência de citação do executado Claudino, expeça-se edital 

de citação com prazo de 20 dias(...)Por economia processual, no mesmo 

edital, intime-se o executado Claudino Aleixo Junior para que se manifeste 

acerca dos bloqueios realizados em sua conta bancária no prazo de 05 
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dias, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º do CPC.Sem prejuízo, intimo o 

exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de extinção do 

feito e desbloqueio do valor arrestado via BacenJud(...).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 862173 Nr: 3404-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILVA APARECIDA BRUNERI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULOSALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por ITAU UNIBANCO S/A em face de GENILVA 

APARECIDA BRUNERI-ME.

Ante o teor da petição de fls. 137, intimo o exequente para, no prazo de 15 

dias comprovar a cessão do crédito que ampara esta ação à Iresolve 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.

Ademais, intimo a executada, via DJE, para manifestar-se acerca do 

cálculo apresentado pelo Itaú Unibanco às fls. 136, sob pena de 

homologação deste.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1060007 Nr: 51076-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO LOPES, SIDNEY PEREIRA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Os executados não foram citados até o momento, razão pela qual, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa de endereços por meio do 

Sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito quanto ao segundo 

executado (extratos em anexo).Desta feita, expeça-se carta precatória 

com prazo de 90 dias, para citação e demais atos quanto ao executado 

Sidney Pereira Machado(...)às fls. 04, pleiteia o exequente pela realização 

de pesquisa junto ao BacenJud para bloqueio de ativos financeiros nas 

contas dos executados.É sabido que a partir da vigência da Lei 

11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais(...).Com efeito, verifico do extrato 

em anexo que o referido procedimento restou inexitoso(...) procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Por derradeiro, 

determino ao exequente que proceda a baixa na averbação do veículo 

VW/Gol, Placa: NPJ-2030, em 15 dias, uma vez que este possui restrição 

judicial, acostando aos autos a comprovação de seu ato.Em caso de 

silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 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.: 1069362 Nr: 55163-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO RURAL DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, SILVANO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 06 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.(...)verifico 

do extrato em anexo que o referido procedimento restou parcialmente 

exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 6.776,71 que será 

transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados (...)procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens dos executados(...)Com efeito, expeça-se Carta 

Precatória com prazo de 90 dias, com a finalidade de citação, penhora e 

avaliação ao endereço: Rua das Colombias, N° 1947, Bairro: Setor 

Industrial Norte, Sinop/MT (endereço do Sr. Silvano de Lara – executado e 

representante legal da empresa executada).Outrossim, intimo a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias comprovar o recolhimento das 

custas referentes à distribuição da missiva.Na mesma oportunidade, nos 

termos do artigo 854, § 2º do CPC, proceda-se à intimação do executado 

retromencionado, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em 

sua conta, bem como na da empresa executada (R$ 6.776,71), no prazo 

de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Deverá ainda o 

exequente se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito 

e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias 

e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de extinção do 

feito e desbloqueio do valor arrestado via BacenJud.Transcorrido, em 

caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019117-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMO NASCIMENTO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019117-58.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: DALMO NASCIMENTO FILHO Vistos etc.. Cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista 

no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade do executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC/2015, observando que o comprovante de 

diligência está contido no ID. 8302692. Cumpra-se, servindo como 

mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do 

Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022258-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA AUXILIADORA FURRER MONTEIRO DE LATORRACA 

BARBOSA (EXECUTADO)

EWERSON DUARTE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022258-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: KATIUSCIA AUXILIADORA FURRER 

MONTEIRO DE LATORRACA BARBOSA, EWERSON DUARTE DA COSTA 

Vistos etc. Intimo o exequente para em 15 dias promover ao depósito da 

diligência para cumprimento do mandado, 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. Empós, citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade dos executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC/2015, e intimo o autor para depositar diligência no prazo de 05 

(cinco) dias, acostando aos autos o comprovante original de depósito de 

diligência ou, se preferir, fornecer os meios necessários para o 

cumprimento do mandado. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia 

desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da 

sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022291-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAISE BECKMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022291-75.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: DAISE BECKMANN Vistos etc.. Cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista 

no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade do executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC/2015, e intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 

– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 

das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022357-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO RICARDO OLIVEIRA ARRUDA (EXECUTADO)

LAURO RICARDO OLIVEIRA ARRUDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022357-55.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: LAURO RICARDO OLIVEIRA ARRUDA - EPP, 

LAURO RICARDO OLIVEIRA ARRUDA Vistos etc.. Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista 

no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de os 
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executados reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC, e intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022997-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA TEREZINHA COSTA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022997-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: RITA TEREZINHA COSTA FIGUEIREDO Vistos etc.. Tenho 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

RENAULT DUSTER, placa: OBB-1445 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas 

em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 
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sem motivação, será considerado como falta funcional. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021334-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021334-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA Vistos etc. AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ingressou em juízo com 

Ação de Busca e Apreensão em face de EMELI PAULA LARA CORREA 

SIQUEIRA, todos devidamente qualificados. Intimada a autora para acostar 

cópia do contrato, assim procedeu ID.9383750, no entanto, logo a seguir 

no ID.9442456, requereu a desistência da ação. Desta feita, não formada 

a relação jurídica processual, desnecessária a manifestação da parte 

adversa. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

E DECLARO EXTINTA, esta ação. Ante a desistência do prazo recursal, 

arquivem-se com as anotações devidas. PRI. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010048-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANSUR SEVERINO CHOCAIR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1010048-02.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: MANSUR SEVERINO CHOCAIR Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de MANSUR 

SEVERINO CHOCAIR, qualificados nos autos em referência, relatando que 

as partes firmaram o Contrato de Financiamento nº. B40830533-7, com 

cláusula de alienação fiduciária do veículo descrito na inicial (FOX 

BRANCO PLACAS NUF1573). Ante a constituição em mora, pleiteou o 

autor pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da ré em custas e honorários de advogado. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 23.949,75. Foi concedida a liminar - ID 

n.6147216 e cumprida - ID n.10911849 e o réu citado ID.10911857, não 

manifestou-se até o momento, certidão ID. n.11584657. É o breve relato. 

Decido. Tendo em vista o disposto no relatório acima, a aplicação, neste 

caso, do disposto no artigo 344, do NCPC, no qual a revelia da parte ré 

possibilita o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso 

I e II do NCPC. Observo que o fato constitutivo do direito do autor encontra 

ressonância na documentação que acompanha a inicial. Deste modo, 

diante da falta de manifestação do devedor, e a prova documental 

inequívoca, de rigor a procedência do feito. Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE MT em face de MANSUR SEVERINO CHOCAIR, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% do valor da causa devidamente atualizada. Transitada em julgado, 

em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. P. 

I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020422-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020422-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLAUDIO RIBEIRO DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de CLAUDIO RIBEIRO 

DA SILVA. Antes mesmo de apreciar a liminar, compareceu o autor no ID 

n.9147205, protestando pela extinção da ação, tendo em vista a 

atualização do débito extrajudicialmente. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 485, VIII do CPC, visto a não formação do contraditório, JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação. Transitada em julgado, arquivem-se com 

as anotações devidas. PI. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019242-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019242-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WILLIAN ALVES DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida 

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de WILLIAN 

ALVES DE OLIVEIRA. Deferida a liminar ID.n.8272641, compareceu o autor 

no ID n.9031193, protestando pela extinção da ação e desbloqueio do bem 

no Detran. Diante do exposto, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, visto 

a não formação do contraditório, JULGO E DECLARO EXTINTA esta Ação, 

não conhecendo do pedido de baixa, em face da ausência de 

determinação do juízo perante o Renajud. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações devidas. PI. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020678-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020678-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEONARDO DA 

SILVA AMORIM Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

movida pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de LEONARDO DA SILVA AMORIM Antes mesmo de apreciar a 

liminar, compareceu o autor no ID n.9102549, protestando pela extinção da 

ação, tendo em vista a atualização do débito extrajudicialmente. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, visto a não formação do 

contraditório, JULGO E DECLARO EXTINTA esta Ação. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as anotações devidas. Intimo o autor para em 15 

dias, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

inclusão na dívida ativa. Em caso de inércia, proceda-se o Sr. Gestor 

conforme orientação da CGJ. INTIMO o causídico AMANDIO FERREIRA 

TERESO JÚNIOR, para no prazo acima, esclarecer a razão da distribuição 

de outra ação, com a mesma pretensão perante a 4ª VEDB., veículo GOL 

AZF8349, n.1025455-48.2017, cuja liminar foi deferida e cumprida em 

22/11/2017, o bem apreendido em 14/11/2017, sendo aquela distribuída em 

18/08/2017 e esta em 04/07/2017, tendo ambas o mesmo advogado, 

evidenciando a intenção de escolha do juiz natural, desrespeitando o 

procedimento de distribuição, sob pena de comunicação à OAB e MP. PI. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025981-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SAB LTDA (EMBARGANTE)

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO)

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT0012721A (ADVOGADO)

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO)

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG0083492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014532-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA LUCIA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá o autor 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: 1034812-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. DE ALMEIDA SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MATEUS DOS ANJOS SILVA (EXECUTADO)

MEIRE DARLENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA (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: 1037781-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DUARTE MONTEIRO REZENDE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016205-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS ANTONIO KLAUK (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: 1001352-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL YAN RODRIGUES REIS (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033556-74.2017.8.11.0041

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:

ANDRE NATACIO DE SOUZA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032235-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)
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Deverá o apelado/requerido responder o recurso de apelação acostado 

aos autos, no prazo de Lei. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@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: 1005368-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (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: 1014499-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPAVIM TRANSPORTES LOGISTICA E PAVIMENTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Suzana N.Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019000-67.2017.8.11.0041

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:

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025406-07.2017.8.11.0041

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:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031112-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (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: 1031234-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PORFIRIO CONESA (EXECUTADO)

JOSE FURLANETE CONESA (EXECUTADO)

RODAO VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder à 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, fazendo o depósito do 

valor solicitado na conta e banco indicados na certidão acostada aos 

autos, bem como 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002592-64.2018.8.11.0041

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:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002603-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGINO PINTO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002613-40.2018.8.11.0041

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:

REINALDO DE OLIVEIRA BOA VENTURA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002614-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO MARTINS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002665-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

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:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA 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, 

06.02.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida regularizar, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

purgação da mora, tendo em vista que a mesma foi realizada através de 

Guias de Custas e Taxas Finais para o Fundo de Apoio ao Judiciário – 

Funajuris, e não por meio de depósito judicial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 868329 Nr: 8214-83.2014.811.0041

 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): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA, JOAO 

CARLOS ALONSO, KATIA MOROSOV ALONSO, LUIZ CESAR LINO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, ERIKA 

RODRIGUES ROMANI - OAB:5.822/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, LIDIANE SILVA PEREIRA - OAB:15867, LUIZ FERNANDO 

WAHLBRINK - OAB:8830/MT, MARY INÊS DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:7163, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:17652/MT, 

REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, YURI FLORES DA CUNHA 

FREITAS - OAB:23.024

 NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação de fls. 325/330, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125711 Nr: 21212-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SERGIO PEREIRA SANTOS, ROSELI 

A PEREZ P DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDUARDA DOS SANTOS PIRAJÁ - 

OAB:20557/O

 NOTA À PARTE REQUERIDA: Fica a parte executada intimada para retirar 

o petitório desentranhado dos autos, na Secretaria desta vara, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 828955 Nr: 34799-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA MARIA COSTA NACAMURA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Marlucia Maria Costa Nacamura, Cpf: 66737630197

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1084628 Nr: 3654-30.2016.811.0041

 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): LENILZA ESPIRITO SANTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114475 Nr: 16502-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31.618/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): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114767 Nr: 16587-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, 

CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423473 Nr: 7865-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TOMAZ SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora 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): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 828955 Nr: 34799-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA MARIA COSTA NACAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1070999 Nr: 55809-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1088875 Nr: 5724-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA HELENA SILVA PARENTE - ME, 

SANDRA HELENA SILVA PARENTE, PAULO AFONSO PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028

 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1109123 Nr: 14321-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 NOTA À PARTE REQUERIDA: Deverá a parte executada se manifestar 

sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios 

e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo 

de Lei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114767 Nr: 16587-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, 

CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:
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Resumo das alegações da parte autora:

Despacho/Decisão:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1162731 Nr: 37071-71.2016.811.0041

 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): INEZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1215139 Nr: 9963-33.2017.811.0041

 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: DANIELLE MORAIS ANTONI MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, CAMPOS VEICULOS 

LTDA ME, ANTONIO CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB:9587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1077854 Nr: 142-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre a 

retificação dos Cálculos do Contador de fls. 166/167, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 29823 Nr: 363-28.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAHAMAS - AR CONDICIONADO LTDA, 

ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES, LARICIA MELHORANÇA REYES, 

RICARDO MOURA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:1731, 

SALADINO ESGAIB - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 890959 Nr: 23875-05.2014.811.0041

 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): FRONT COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, JAILSON PADILHA FERNANDES, 

KELLY PATRÍCIA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 928957 Nr: 48698-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 934990 Nr: 52022-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA LEASING S/A - ARREDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Q DE ANDRADE & CIA LTDA EPP, MARIO 

LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para retirar cópia 

do Termo de Penhora formalizado nos autos, na Secretaria desta vara, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1146681 Nr: 30289-48.2016.811.0041

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PORTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFFAELE DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:MT/ 18.227

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 264/265, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 226452 Nr: 33662-73.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO DE NOVAES MENDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

8 de fevereiro de 2018. Procedo a intimação da parte autora a manifestar 

no prazo de 05 dias sobre a certidão do Oficial de Justiça. Processo: 

1000434-70.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 762.914,02; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: 

BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME Atenciosamente. ANGELICA CRISTINA 

TEIXEIRA QUEIROZ Gestora Judiciária ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ 

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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709486 Nr: 2375-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE LÚCIA DE ALMEIDA FERREIRA, ESPOLIO ABDALA 

JOSE DE ALMEIDA, ANTONIETA HADAD SIMIONI, ARISTIDES POMPEO DE 

CAMPOS SOBRINHO, GERALDO LUIZ GONÇALVES FILHO, EDNA 

COLOMBARI MINOSSO, WASSABURO YAMASHITA, ARMANDO ALFREDO 

ADDOR, ESPOLIO ALAYDE ADDOR, BARBARA YUNES CASAROTO, 

ELIETH REIS CALÇADOS, GLEUTON PHEELS LIMA VERDE, PAULO CESAR 

DE ALMEIDA, ESPOLIO HIDEO YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Autos n.º 709486 – Cobrança

 Vistos etc.

Considerando o acordo coletivo firmado nos Recursos Extraordinários nº 

591.797, nº 626.307, nº 631.363 e nº 632.212, entre os representantes 

legais das entidades civis de defesa do consumidor e dos poupadores e 

representantes das instituições financeiras, abrangendo a matéria 

debatida neste feito, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem interesse na composição.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 787817 Nr: 41746-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DA SILVA REIS

 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:

 Autos n.º 787817 – Execução

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito exequendo.

Após, conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 786415 Nr: 40308-55.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO SEMEAR S/A, BANCO 

DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO 

- OAB:103.997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG, 

TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483-A/MT

 Autos n.º 786415 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

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, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1070059 Nr: 55393-76.2015.811.0041

 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): THAIS BARBOZA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, Roberta Beatriz do nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1070059 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, concedo à parte requerente o prazo de 30 

(trinta) dias para manifestação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1253114 Nr: 22162-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLETE BENEDITO VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA BAIXADA CUIABANA - 

CREDCUIA, WILSON GALLI, DIONILDE NEVES LAMEIRAS GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11.520-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1253114 – Embargos à execução

Vistos etc.

Cuida-se de embargos à execução aviados por OLETE BENEDITO 

VENTURA em face DE COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA BAIXADA 

CUIABANA - CREDCUIA e OUTROS, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

O prazo para apresentação de embargos à execução vem previsto no art. 

915 c/c o art. 231, ambos do CPC, nos termos dos quais:

 “Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

 Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do 

começo do prazo:

 I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação 

ou a intimação for pelo correio;”

 In casu, em que pese o AR da carta de intimação da penhora tenha sido 

juntado aos autos na data de 23/08/2017, conforme se depreende do 

Sistema Apolo, os presentes embargos à execução foram ajuizados em 

15/09/2017, restando flagrante sua intempestividade.

 Destarte, configurada a intempestividade dos embargos à execução, 

impõe-se a sua rejeição liminar, por força do art. 918, I, do CPC.

Ante ao exposto, com fulcro no art. 918, I, do CPC, REJEITO liminarmente 

os presentes embargos à execução e, por conseguinte, JULGO EXTINTA 

a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do art. IV, do CPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ante a ausência de comprovação dos pressupostos legais 

exigidos para o deferimento da AJG.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1253115 Nr: 22163-72.2017.811.0041

 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: YUMIKO HIROSE VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA BAIXADA CUIABANA - 

CREDCUIA, WILSON GALLI, DIONILDE NEVES LAMEIRAS GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA - 

OAB:5022/MT, LICINIO GUILHERME ANTUNES MACIEL JUNIOR - 

OAB:21858/O, LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e o parcelamento 

das custas.Por conseguinte, intime-se a parte embargante, na pessoa de 

seu advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito (art. 290, CPC).Intime-se.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 306540 Nr: 15974-30.2007.811.0041

 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): ANTONIO DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 306540 – Execução

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831188 Nr: 36870-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S PELISSARI E CIA LTDA, SHIRLEI DE 

SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 831188 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880757 Nr: 17263-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA 

-ME, AGNELO MARIANO FILHO, IVETE FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 880757 – 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, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 931257 Nr: 49973-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA BERTOLINI ANDRADE, ROSALINA 

BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056
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 Autos n.º 931257 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 934979 Nr: 52011-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 934979 – 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, 07 de fevereiro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1050611 Nr: 46710-50.2015.811.0041

 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: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, LUIZ MENEGOL, CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL, BRUNA 

MARTENS MENEGOL, RAQUEL MARTENS MENEGOL

 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: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11499 MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942

 Autos n.º 1050611 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1132020 Nr: 23866-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CALVO, ALINE CRISTINA 

MENDES

 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:

 Autos n.º 1132020 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOÃO PAULO CALVO e OUTRA, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 44/47 foi noticiado a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 

do feito.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 44/47, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II c/c art. 925, ambos do C.P.C.

 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, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1153971 Nr: 33503-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO, ALINE CRISTINA DA SILVA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 Autos n.º 1153971 – Embargos à execução

Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 335436 Nr: 6005-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI PETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Procedo a intimação das parte para manifestarem sobre o calculo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 362369 Nr: 32185-10.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARTINS - 

OAB:12555, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/SP, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209

 Procedo a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 442650 Nr: 18590-70.2010.811.0041

 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: BANCO BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, JOSE MURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARTHUR GONZAGA 

RIBEIRO FIGUEIREDO - OAB:23359/0, JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 PARA AS PARTES MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709543 Nr: 2435-55.2011.811.0041

 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: FERNANDO DO CARMO LISBOA, SEBASTIÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARET ROSE CORRÊA DA 

COSTA - OAB:5870, MARIA LUZIANE RIBEIRO - OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Autos n.º 709543 – Cobrança

 Vistos etc.

Considerando o acordo coletivo firmado nos Recursos Extraordinários nº 

591.797, nº 626.307, nº 631.363 e nº 632.212, entre os representantes 

legais das entidades civis de defesa do consumidor e dos poupadores e 

representantes das instituições financeiras, abrangendo a matéria 

debatida neste feito, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem interesse na composição.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1090791 Nr: 6460-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA ME, CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA

 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: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO M. MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos etc.

Em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o petitório retro.

 Após, conclusos para análise.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1169380 Nr: 39881-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZKAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - 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: 401522), em todos 

os seus efeitos. Condeno o embargante, 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, 07 de fevereiro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1240501 Nr: 18257-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->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: MARCOS ANTONIO A RIBEIRO 

- OAB: OAB 5.308/A MT

 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: 787817), em todos 

os seus efeitos. Condeno o embargante, 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, 07 de fevereiro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 354973 Nr: 25436-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SILVA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 dias, comprovar a publicação do edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1047661 Nr: 45263-27.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 748835 Nr: 475-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANESSA NATALY CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 748835 – Execução

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito exequendo.

Após, conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 8 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 753038 Nr: 4921-76.2012.811.0041

 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: PEDRO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Autos n.º 753038 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Sobre o comprovante depósito acostado à fl. 149, manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1221573 Nr: 12012-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANESSA NATALY CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 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: 748835), em todos 

os seus efeitos. Condeno a embargante, 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, 08 de fevereiro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017713-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (RÉU)

JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI (RÉU)

GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI (RÉU)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução das 

correspondência na qual informa que a parte requerida MUDOU-SE e 

encaminho os autos para o devido prosseguimento do feito, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias,sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015711-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RITA RINALDI DAMBROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002345-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007634-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT0017890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008575-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SILVA MENEZES XAVIER (RÉU)

 

, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias,sob a 

correspondência recebida por pessoa divergente da parte requerida.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015029-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO DE MOURA LEITE VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1015029-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: JOSE SERGIO DE MOURA LEITE VIEIRA Despacho Vistos etc. 

Intime-se o réu-reconvinte para impugnar a Contestação à Reconvenção 

junto ao ID 11374228, prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 08 de fevereiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033723-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RAMOS CORONEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA OAB - MT11761/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033723-91.2017.8.11.0041 AUTOR: EDIVALDO RAMOS CORONEL RÉU: 

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Despacho Vistos etc. I – Indefiro 

o pedido do requerente junto ao ID 11157071, tendo em vista que a 

empresa Safari Comércio de Veículos LTDA tem como nome fantasia 

Consórcios Saga LTDA, sendo assim, possuem o mesmo CNPJ. II – 

Certifique a Secretaria o decurso de prazo para a apresentação da 

defesa, pelo requerido, diante da juntada da carta de citação (AR) positiva 

em ID 11652839. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009651-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006641-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ALEXANDRINA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020364-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1020364-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA 

Despacho Vistos etc. Compulsando os autos verifico que o requerido 

interpôs Agravo de Instrumento da decisão inicial proferida pelo Juízo junto 

ao ID 10883270, a liminar de busca, apreensão e citação foi positiva, com 

cumprimento na data de 18/12/2017 (ID 11266963), ou seja, há mais de 01 

mês, por isso restou prejudicado o pedido de sobrestamento da liminar, ID 

11650266. Aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento 

de nº 1000095-06.2018.8.11.0000. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007707-03.2017.8.11.0041

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:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE LUIZ FUGIWARA (EXECUTADO)

PAULO SERGIO ANACLETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019939-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 759859 Nr: 12189-84.2012.811.0041

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA ARAGÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declaro a ocorrência da prescrição intercorrente e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído à 

requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Ficam as 

partes autorizadas a 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.: 1008763 Nr: 27013-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTAK INFORMATICA LTDA ME, KENIA 

DIGLIANNE PAES DE BARROS, DOVANIR CANDIDO DA SILVA JUNIOR

 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: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 11.383

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao contido na petição de fls 146, bem como seu protocolo 

datado em 29/01/2018 impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento dos autos no estado em 

que se encontra, haja vista o decurso do prazo para a parte requerida 

manifestar devido sua inércia apesar de devidamente intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 327223 Nr: 389-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO GUIMARÃES, DIRCILEI DAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Ficam as 

partes autorizadas a 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.: 462858 Nr: 31331-45.2010.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declaro a ocorrência da prescrição intercorrente e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil, bem como desconstituo 

o título que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco requerente em 

custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos 

autos, ausência de efetivação da liminar ou citação do requerido.Decorrido 

o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas devidas. Ficam as partes autorizadas a 

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.: 769473 Nr: 22440-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO WILSON NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Ficam as 

partes autorizadas a 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.: 795280 Nr: 1612-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA, 

EDBERG CAMPELO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Às fls. 50/53, o exequente comunicou que as partes celebraram acordo, 

cujo término ocorreria em 05/03/2015, razão pela qual foi deferida, a 

pedido da parte, a suspensão do feito.

Constatado o decurso do prazo estabelecido para cumprimento da 

obrigação e transcorridos cerca de 5 (cinco) anos da suspensão do feito, 

não houve qualquer manifestação da parte interessada.

Diante disso, homologo, por sentença, para que surta os devidos e legais 

efeitos, o acordo celebrado pelas partes, instrumentalizado às fls. 50/53.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 923, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios serão 

adimplidas conforme estabelecido no acordo.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 116660 Nr: 5953-34.2003.811.0041

 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: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autovec Auto Peças e Mecânica Ltda., 

ELIZABETH HUMEL, ROSANGELA ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - OAB:, 

MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 Vistos etc. I – Cumpra-se o despacho de fls. 38, certificando acerca do 

trânsito em julgado. II – Proceda-se a alteração devida na capa dos autos 

e no Sistema Apolo. III – Tendo em vista a decisão de fls. 81 que 

desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada, a presente 

execução alcança os bens de seus sócios, Elizabeth Humel e Nilson 

Antônio Coutinho. Pois bem. Devidamente intimada para o pagamento do 

débito, a parte executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens à 

penhora. Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução. Defiro o pedido de penhora on-line constante de 

fls. 108, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito no valor de R$ 65.745,63 (sessenta e cinco mil 

setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte Executada: ELIZABETH HUMEL – CPF 542.926.709-00 e NILSON 

ANTÔNIO COUTINHO – CPF nº 459.620.571-04, conforme ali indicado, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se a parte executada, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. (...) Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 348879 Nr: 19147-28.2008.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSON MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 Vistos em Correição.

Proceda a secretaria ao devido andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) 

dias após o término da presente correição, face a grande quantidade de 

feitos que tramitam nesta vara e o número reduzido de servidores.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 366347 Nr: 4977-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CORRÊA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerido às fls. 289, assim, desentranhe-se o mandado de 

busca e apreensão de fls. 282, aditando-o quanto ao endereço do banco 

requerido, conforme declinado às fls. 289, sob pena de incidir em crime de 

desobediência à ordem judicial.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 370158 Nr: 6712-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIDE RUMANA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente intimado para o pagamento do débito, a parte executada não 

pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 49/51, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito no valor de 

R$ 61.481,39 (sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e trinta 

e nove centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à Executada: ROSILEIDE RUMANA VIEIRA – CPF 

nº 405.539.651-15, conforme ali indicado, e, consequentemente, formalizo 

o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se a parte executada, 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 Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 393267 Nr: 28810-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UEMER DAMIO COSTA E SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON JOSÉ DA SILVA 

BALDUINO - OAB:12072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 I – Intime-se o Requerido, para cumprir a segunda parte da determinação 

constante no item II do despacho proferido às fls. 118, qual seja: “...Bem 

como para que proceda à organização da contestação de fls. 56/75 e 

79/102.”

 Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 735474 Nr: 31825-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉCIO CLEY P. GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, cristiana vasconcelos borges martins - OAB:, Renato 

Chargas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, ante 

a constituição de novo procurador, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça de fls 66, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744747 Nr: 41819-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES BATISTA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS AUGUSTO MARTINS 

- OAB:18.059/MT, GELSON MENEGATTI FILHO - OAB:8594/MT, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:17.314/CE

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls 204/207 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 876220 Nr: 14220-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MONTEIRO CAMPOS - ME, 

ELISANGELA MONTEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Certifique a senhora gestora acerca da intimação das executadas para 

ciência da penhora realizada (fls. 73/74) nos termos do que dispõe o § 3º 

do artigo 854, do CPC e conforme determinado na decisão de fls. 71.

II – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, conforme 

requerido às fls. 90, devendo passar a integrá-lo IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITUZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A, registrando-se a 

alteração no sistema Apolo e na capa dos autos. Por conseguinte defiro o 

prazo de 20 dias para vista dos autos

 Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 261328 Nr: 21567-74.2006.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ROQUE BIASUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145

 Compulsando os autos observo que existe ação revisional do contrato em 

análise, apenso a estes autos (Revisional de nº 34922-49.2009 – Código: 

402919).

Naqueles autos, em fase de cumprimento de sentença, aduziu o 

exequente a existência de valor a maior pago pelo executado, aqui 

requerido, apurado após a revisão do contrato.

Assim, entendo relevante, aguardar o cumprimento da decisão proferida 

nos autos apensos, tendo em vista que interfere diretamente no presente 

feito.

Por esse motivo, aguarde-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 286422 Nr: 8257-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEMIR CLAYTON NEVES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, REANTO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAR a requerida para informar os 

dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de NÃO 

realização do feito, ante a inexistência dos referidos dados nos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 316164 Nr: 19982-50.2007.811.0041

 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: ELAYNE CRISTINA BELEM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRICIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:10.868MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAR a requerida para informar os 

dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de 

arquivamento do processo, no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 330192 Nr: 2016-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÃO 

DE CUIABÁ - COOPERLOJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA COELHO - ME, VERA LUCIA 
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COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de consulta de bens das executadas pelo Sistema 

Renajud (Detran/MT), conforme formulado às fl. 107, e para tanto, procedo 

à consulta de bens das executadas: Vera Lúcia Coelho ME – CNPJ nº 

07.286.480/0001-48 e Vera Lúcia Coelho – CPF nº 346.674.821-68.

II – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas Renajud, bem ainda, para dar andamento ao 

feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 402919 Nr: 34922-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ROQUE BIASUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado.

 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. 202/218, com as 

alterações proferidas na decisão monocrática de fls. 251/252.

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.: 441442 Nr: 17924-69.2010.811.0041

 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 BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Banco Finasa BMC S.A ingressou com a presente Ação de 

Reintegração de Posse em face de Edson da Silva, ambos devidamente 

qualificados e representados, alegando o que segue. Aduziu que o 

requerido firmou em 25/01/2009 um contrato de Arrendamento Mercantil de 

n. 4211209984 (fls. 08/12), a ser pago em 60 parcelas mensais no valor 

de R$ 522,91 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), 

tendo por objeto o arrendamento do veículo marca/modelo RENALT/CLIO 

HATCH 1.0, ano de fabricação 2002/2003, cor PRETA, chassi 

93YBB0Y053J386253, placa KAT 7567, pelo qual ficou inadimplente a 

partir da parcela com vencimento em 25/02/2010 que, atualizados até 

04/05/2010, totalizava um saldo de R$ 1.879,10 (um mil oitocentos e 

setenta e nove reais e dez centavos), Ação distribuída em 18/05/2010, 

decisão inicial proferida em 19/07/2010. Restou certificado pelo oficial de 

justiça que, não foi possível proceder à citação da parte requerida. (fls. 

60). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

(...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece 

do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, 

§ 5º, I, do Código Civil de 2002. DISPOSITIVO Em face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II do CPC. 

Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

mais patrono constituído aos requeridos 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.: 716695 Nr: 10707-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA NASCIMENTO ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc..

 Banco Itaucard S/A, propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Ana Lucia Nascimento Escobar, no entanto, requereu às fls. 72, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à baixa de eventuais restrições/bloqueios junto ao 

DETRAN (RENAJUD), tendo em vista que não houve determinação deste 

Juízo neste sentido.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 735474 Nr: 31825-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉCIO CLEY P. GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, cristiana vasconcelos borges martins - OAB:, Renato 

Chargas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo para a parte autora se manifestar 

quanto a certidão de fl.68.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798722 Nr: 5119-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSOLUTA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 

LTDA, NAIR OLIVEIRA DE SOUZA, ALESSANDRO FELISMINO LOUBET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE SOUZA QUEIROZ 

CAMPOS - OAB:214721 - SP, THIAGO FERREIRA DE CAMARGO 

MESQUITA - OAB:254.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em análise aos autos aferi que a impulsionamento 

de fls 26 não foi devidamente publicado, desta feita impulsiono os autos 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, caso seja indicado 

novo endereço a ser cumprido pela Central de Mandados, dever-se-á 

encartar aos autos a Guia de pagamento contendo o bairro indicado, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON 
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LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826894 Nr: 32794-17.2013.811.0041

 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: SUEDER BATISTA DANTAS GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Intimação da parte requerida para manifestar-se acerca da certidão de 

decurso de prazo de fl. 122, requrendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 914131 Nr: 39584-80.2014.811.0041

 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: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE APARECIDA PEREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 

- OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Itauleasing S/A propôs Ação de Reintegração de Posse com 

pedido liminar, em face de Elaine Aparecida Pereira Neves, no entanto, 

requereu às fls. 67, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder a baixa junto ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928356 Nr: 48430-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em análise aos autos aferi que a certidão de fls 39 

não foi devidamente publicada, desta feita impulsiono os autos para intimar 

a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, caso seja indicado novo 

endereço a ser cumprido pela Central de Mandados, dever-se-á encartar 

aos autos a Guia de pagamento contendo o bairro indicado, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 943378 Nr: 56501-77.2014.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VENCANCIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

- Francisco Vencancio Dias – CPF nº 825.789.151-72.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 985621 Nr: 16585-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BORGES GONZALES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS – ME, JULIO CESAR GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui acesso ao referido sistema.

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, dos 

requeridos:

- A. Borges Gonzales Comércio e Serviços – ME – CNPJ nº 

09.448.042/0001-64;

- Julio Cesar Gonzales – CPF 604.053.501-63.

 Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1057935 Nr: 50009-35.2015.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL TAQUES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 
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Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

- Raphael Taques da Guia – CPF nº 045.306.031-56.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1138125 Nr: 26605-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COPERTINO LINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65.628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

- Francisco Vencancio Dias – CPF nº 825.789.151-72.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223548 Nr: 31261-04.2005.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CELIO GARCIA, MARIA IMACULADA SALCI 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DA SILVA BIGIO 

TARDIN - OAB:6822/MT, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ CÉLIO 

GARCIA, para devolução dos autos nº 31261-04.2005.811.0041, Protocolo 

223548, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407579 Nr: 38839-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, OLGA MARIA VIEIRA DE 

FREITAS

 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:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 184/186 juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se, da certidão de fls. 188 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Deste modo, conforme certidão acima citada (fl. 188), informando que o 

requerido deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia, 

dou-lhe Curador Especial, na pessoa do membro da Defensora Pública, 

militante no Foro local, a quem se dará vistas dos autos, para, se entender 

necessário, apresentar defesa processual cabível, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1080746 Nr: 1912-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPPON STAR DO BRASIL LTDA, WALLYSSON 

ROYTHER GOMES DE OLIVEIRA, MARLENE APARECIDA MARIANO 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189, 

WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 Vistos etc. Embora não tenham sidos devidamente intimados para pagar o 

débito, os executados NIPPON STAR DO BRASIL LTDA e WALYSSON 

ROYTHER GOMES OLIVEIRA compareceram aos autos apresentado 

embargos à execução, razão pela qual, nos termos do § 1º do artigo 239 

do CPC. Os executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à 

penhora. Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, parágrafo 1º, e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução. Defiro o pedido de penhora on-line constante de 

fls. 52, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do 

débito no valor de R$ 105.657,84 (cento e cinco mil seiscentos e cinquenta 

e sete reais e oitenta e quatro centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos Executados: NIPPON 

STAR DO BRASIL LTDA – CNPJ 15.081.093/0001-01 e WALLYSSON 

ROYTHER GOMES DE OLIVEIRA – CPF 017.706.761--63, conforme ali 

indicado, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte 

integrante desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se a parte executada, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. (...) Diante da informação certificada pelo Sr. 

Oficial de Justiça às fls. 51, Cite-se por edital a executada MARLENE 

APARECIDA MARIANO SIQUEIRA, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido às fls. 52. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734439 Nr: 30735-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR RAMOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MILKEN JACQUELINE CENERINI - OAB: 

31.722 / PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10047, 

sem a manifestação da parte requerente.

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.: 1088823 Nr: 5610-81.2016.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10122, 

sem a manifestação da parte requerente.

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.: 98357 Nr: 18965-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BANASEK, JOÃO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGDA MARIA DA CUNHA - 

OAB:3115-OAB/MT, JOAO CARLOS DA SILVA - OAB:11484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para manifestar no prazo legal quanto aos 

valores depositados de fl. 713, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401997 Nr: 34093-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE ALMEIDA PASSOS

 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:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10134, 

sem a manifestação da parte requerente.

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.: 806503 Nr: 12984-56.2013.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA PINTAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10072, 

sem a manifestação da parte requerente.

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.: 941068 Nr: 55193-06.2014.811.0041

 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): MARINICI PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMIAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10042, 

sem a manifestação da parte requerente.

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.: 365027 Nr: 3314-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIAS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VASQUEZ PIRES - 

OAB:13.993A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos 

pela ausência da execução da liminar.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.: 735073 Nr: 31416-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE BARBOSA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos 

pela ausência da execução da liminar.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.Cuiabá, 

08 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749966 Nr: 1650-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DA CRUZ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos 

pela ausência da execução da liminar.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.: 769467 Nr: 22434-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FELICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos 

pela ausência da execução da liminar.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.: 769630 Nr: 22605-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HUNGRIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos 

pela ausência da execução da liminar.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.: 966328 Nr: 7546-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10128, 

sem a manifestação da parte requerente.

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.: 1074893 Nr: 57458-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): DARCY ARNO FINGER, CLEUSA INES 

INOCENCIO FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10101, 

sem a manifestação da parte requerente.

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.: 1120704 Nr: 19079-97.2016.811.0041

 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): SILVIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10098, 

sem a manifestação da parte requerente.

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.: 773049 Nr: 26179-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BENTO DA COSTA ME, MARIO BENTO 

DA COSTA, LENICE DE OLIVEIRA AREVALO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-A

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10096, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027795-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIL BENEDITO SANTANA (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: 

1027795-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VANIL BENEDITO SANTANA 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação 

de Busca e Apreensão, em face de Vanil Benedito Santana, no entanto, 

requereu a desistência do feito junto ao ID 10104904. 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, 08 de fevereiro 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 das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1268124 Nr: 27068-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA GRAÇA FORNANCIARI 

TEIXEIRA, BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Rolon Neto - 

OAB:7689, Suelleyn de Oliveira Pins - OAB:15753

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória da Comarca de Cáceres-MT, objetivando 

inquirir a testemunha José Guilherme Dato.

 Designo audiência de instrução e julgamento para inquirição das 

mencionadas testemunhas para o dia 10 de maio de 2018, às 15h30min.

Cabe à Defesa da ré Benefix Sistemas e Gestão Fornanciari Teixeira, 

informar ou intimar a testemunha por ela arrolada, desta audiência, nos 

moldes do disciplinado nos parágrafos 1º e 2º do art. 455 do CPC, 

devendo estar ciente que a inércia importará desistência da inquirição das 

testemunhas (art. 455, §3º, do CPC);

Caso a testemunha seja servidor público ou militar, expeça-se o 

necessário, de acordo com o inciso III do §4º do art. 455 do CPC;

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, para intimá-lo da 

mencionada audiência.

Comunique-se o Juízo deprecante, inclusive, solicitando cópia (s) do 

instrumento(s) do(s) mandato(s) conferido(s) ao(s) advogado(s) (art. 260, 

II, do CPC), bem como da defesa apresentada pela ré Benefix Sistemas e 

Gestão Fornanciari Teixeira, uma vez que aludida peça não acompanhou 

os presentes autos. Referida comunicação deverá ser instruída com cópia 

desta decisão

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 820460 Nr: 26701-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS, VBC, LCVC, WAC, SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN FEGURI - 

OAB:16.739/MT,  João Victor  Gomes de Siqueira - 

OAB:12.246/OAB-MT, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101, 

Ricardo Spinelli - OAB:15.204, Tassio Vinícios Gomes de Azevedo - 

OAB:13.948, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927

 Vistos etc.

Considerando que este Magistrado estará ausente da comarca em 

07/03/2018, transfiro a data da audiência de instrução e julgamento, 

designada às fls. 4314/4316, para o dia 21/03/2018 às 14h.

Tendo em vista que a testemunha de defesa, Fernando Maidel, apesar de 

notificado, não compareceu à audiência de 08/11/2017, a Defesa deverá 

proceder nos termos do art. 82 do CPC, arcando com as despesas de 

oficial de justiça e, para tanto, deverá, até 30 (trinta) dias antes da 

audiência, apresentar em cartório o respectivo comprovante do 

pagamento de diligências, sob pena de ausente a testemunha na audiência 

acima redesignada, reconhecer-se a desistência tácita de tal oitiva.

Com relação às testemunhas Helton Alves de Oliveira, Luzinete Lopes da 

Costa, a defesa deverá informar ou intimar as mesmas, nos moldes do 

disciplinado nos parágrafos 1ª e 2º do art. 455 do CPC, sendo que, sua 

inércia nesse caso, importará em desistência tácita de tais oitivas (art. 

455, 3º do CPC).

Considerando haver testemunha servidor público, expeça-se o 

necessário, de acordo com o inciso III do §4º do art. 455 do CPC;

Deverá a Senhora Gestora, pelo menos 15 (quinze) dias antes da 

audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram tomadas, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 90683 Nr: 661-49.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO, ADILDO JACINTO DE 

OLIVEIRA FILHO, ROOSEVELT BISPO FERREIRA, JOSÉ MARIA 

RODRIGUES DE SOUZA, MARIA DA GLÓRIA MIRANDA, WILSON PAULO 

LEITE RIBEIRO, JONAS MARTINS DA SILVA FILHO, BENEDITO HENRIQUE 

DE SOUZA, MARCIO EUGENIO TAQUES, JORAIR FERNANDES MORAES, 

ELIZABETH DO CARMO TEIXEIRA DE CARVALHO, PAULO SERGIO 

LORENZETTI DE SANOTIS SOUZA, SOLANGE FÁTIMA DE MAGALHÃES, 

ARY CLÁUDIO DE ASSIS, JORGE IDILSON SOUZA, ETEVALDO 

SEBASTIÃO DE SOUZA, MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAÚJO, 

CLEUZA SINHORINHO DIAS, LUIS CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES, 

LUIZ CARLOS PEDROSO DA SILVA, NILSON FERRO DE OLIVEIRA, 

BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES MACHADO, CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO, JULIO CEZAR DOS SANTOS ARAUJO, ONEIDE SIQUEIRA 

GONÇALVES, ANTONIO EDILSON MANOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MEIRELLES, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, BANCO SANTOS S/A, BANCO 

BMD S/A, BANCO BMC - FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERICO EUGÊNIO DA SILVA 

GAZZINEO - OAB:272393, ALBERTO FULVIO LUCHI - OAB:196.164/SP, 

ALEXANDRE EISELE BARBERIS - OAB:378.747, Andréia Rocha Oliveira 

Motta de Souza - OAB:158056, Camila Venturi Tebaldi - OAB:204167, 

Diego Vasques dos Santos - OAB:SP.239.428, EDUARDO ARRUDA 

ALVIM - OAB:118.685 SP, GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - 

OAB:14230-DF, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 
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José Carlos de Alvarenga Mattos - OAB:62674, José Eduardo 

Victoria - OAB:103160, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:12.363/SP, Luiz Gustavo Biella - OAB:232820, MARCELO 

HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:6517-DF, MARCO ANTONIO 

MARQUES CARDOSO - OAB:40790/SP, Renata de Lara Ribeiro - 

OAB:224034, RUBI FACHIN - OAB:3799, Suzana Correa Araújo - 

OAB:224355, Thiago Henrique Pascoal - OAB:257535

 (...) Se a parte não está conformada, nestes pontos, com a decisão 

proferida, a via a ser buscada para a eventual reforma desse tópico é o 

recurso de apelação, pois “não se admitem embargos de declaração 

infrigentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado 

anterior, na realidade buscam alterá-lo”.(RTJ 90/659, RSTJ 109/365, 

181/44, RT 527/240, JTA 103/343) No caso vertente, por não se tratar de 

hipótese em que se configurou evidente abuso do direito de opor 

embargos declaratórios, deixo de aplicar a multa estabelecida no art. 1026, 

§ 2º do CPC. Ante o exposto, conheço de ambos embargos declaratórios 

por tempestivos, contudo, diante da ausência dos vícios apontados, deixo 

de acolhê-los. Intimem-se e cumpra-se a decisão de fls. 2348/2351-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 211997 Nr: 22493-89.2005.811.0041

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENELSON ALESSANDRO NONATO, JOSÉ 

ANTONIO ARMOA, ARI GALESKI, GALESKI ALIMENTOS LTDA, ARILDO 

GALESKI, AGROCRUZ ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO 

TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, HÉLIO 

PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT, 

ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Vistos etc.

Considerando que este Magistrado estará ausente da comarca em 

06/03/2017, transfiro a data da audiência de instrução e julgamento, 

designada à fl. 1458, para que seja realizada no dia 05/04/2018 às 14h.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 325336 Nr: 25443-03.2007.811.0041

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA EUGÊNIA FERNANDES, DELZA 

MOREIRA DA COSTA, MARIA APARECIDA BENEVIDES DA COSTA, 

ESPOLIO DE EDMUNDO ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, DORGIVAL VERAS 

DE CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST., GERSON 

VALÉRIO POUSO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18.880/O, BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3.822, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7533-A/MT, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A, 

FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT

 Visto etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Benedita Eugênia Fernandes, Delza Moreira da Costa e Edmundo Antônio 

da Costa, objetivando a condenação destes às sanções do art. 12 da Lei 

8.429/92, bem como ao ressarcimento dos danos causados ao Instituto de 

Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA no montante de 

R$ 46.224,33 (quarenta e seis mil duzentos e vinte quatro reais e trinta e 

três centavos).

Segundo o Ministério Público, os servidores Benedita Eugênia Fernandes, 

Delza Moreira da Costa e Edmundo Antônio da Costa, ora réus na 

presente ação, se beneficiaram de recursos públicos por meio de fraudes 

na folha de pagamento do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de 

Mato Grosso – INDEA.

Assevera que “... após a realização de inspeções pela Auditoria Geral do 

Estado e Tribunal de Contas, bem como após a juntada de cópia integral da 

sindicância e processo administrativo instaurados em desfavor dos 

referidos agentes públicos, foi possível concluir que os réus Benedita 

Eugênia Fernandes, Delza Moreira da Costa e Edmundo Antônio da Costa 

agindo em conluio, promoveram fraude no Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, apropriando-se da 

quantia de R$ 46.224,33 (quarenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro 

reais e trinta e três centavos) mediante a inclusão de informações falsas 

sobre benefícios na folha de pagamento da autarquia (SIC).”

Descrevendo as condutas dos réus, expõe que “... a ré Benedita Eugênia 

Fernandes, entre os meses de novembro de 2003 a setembro de 2005, no 

exercício do cargo de Gerente de Recursos Humanos do INDEA, 

aproveitando-se que dentre as suas atribuições constava a de 

confeccionar a folha de pagamento, com o objetivo de majorar 

indevidamente sua remuneração, fez inserir arbitrariamente em sua 

própria folha de pagamento o evento Ajuda de Custo/Mudança, sem que 

houvesse a ocorrência da situação fática que ampararia a percepção do 

benefício, bem como fez inserir arbitrariamente este mesmo benefício nas 

folhas de pagamento dos servidores Delza Moreira da Costa e Edmundo 

Antônio da Costa, que conforme ajustado previamente, após o 

recebimento repassariam a ela 50% (cinquenta por cento) do valor do 

benefício ilegalmente auferido (SIC).”

Salienta que a ré Benedita Eugênia Fernandes recebeu indevidamente a 

“ajuda de custo/mudança” nos meses 11/2003, 01, 06, 08, 10 e 12/2004 e 

02, 04, 05, 07 e 09/2005, no valor de R$ 1.891,81 (mil oitocentos e noventa 

e um reais e oitenta e um centavos), totalizando o montante de R$ 

21.157,82 (vinte e um mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois 

centavos). Já a ré Delza Moreira da Costa recebeu nos meses 06, 08, 10, 

12/2004 e 02, 03 e 05/2005, no valor de R$ 1.689,12 (mil seiscentos e 

oitenta e nove reais e doze centavos), totalizando o montante de R$ 

13.242,67 (treze mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete 

centavos). Por fim, o réu Edmundo Antônio da Costa recebeu os meses de 

05, 08, 11/2003 e 03, 04 e 08/2004 no valor de R$ 1.891,81 (mil oitocentos 

e noventa e um reais e oitenta e um centavos), totalizando o montante de 

R$ 13.242,67 (treze mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e 

sete centavos).

Alega que a ré Benedita Eugênia Fernandes, na condição de Gerente da 

Folha de Pagamento do INDEA, realizou inclusões indevidas do benefício 

Ajuda de Custo/Mudança em seu pagamento e no dos corréus, haja vista 

que possuía a senha para efetuar as inclusões e alterações na folha de 

pagamento da autarquia, procedimento esse que não era submetido a 

controle, supervisão ou aprovação de outros servidores da 

Coordenadoria de Recursos Humanos do INDEA, tampouco havia 

necessidade de publicação oficial, bastando o lançamento de alteração na 

folha de pagamento para a percepção do benefício.

Por derradeiro, requer a procedência dos pedidos.

Acompanharam a inicial os documentos de fls. 18/602.

Apresentaram manifestações por escrito e documentos os réus Delza 

Moreira da Costa (fls. 668/722) e, em conjunto, Benedita Eugênia 

Fernandes e Edmundo Antônio da Costa (fls. 729/749).

A inicial foi recebida em relação a todos os réus e a liminar indeferida (fls. 

751/766), desta decisão, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo 

de Instrumento (fls. 781/795), que teve o pedido liminar indeferido (fls. 

796/799) e, no mérito, improvido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(fls. 810/818) e reformada em parte pelo Superior Tribunal de Justiça para 

determinar a indisponibilidade de bens dos réus (fls. 861/874), cujo 

cumprimento se operacionalizou pelo Juízo de piso (fls. 875/885, 893/899, 

912/914, 916/918).

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA e o 

Estado de Mato Grosso foram intimados para se manifestarem acerca do 
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interesse em ingressar no feito (fls. 769/770), aquele apenas acostou 

procuração, nada pronunciando acerca de integrar a lide, já este, postulou 

o seu ingresso no polo ativo da lide (fls. 772/774), que foi deferido à fl. 

819.

Os réus foram citados às fls. 801/802 (Benedita Eugênia Fernandes), fls. 

803/804 (Delza Moreira da Costa) e fls. 805/806 (Edmundo Antônio da 

Costa). Apenas este último apresentou contestação (fls. 839/847), a qual 

foi impugnada pelo Ministério Público às fls. 849/853.

Por meio da decisão de fls. 855/857 foi decretada a revelia das rés 

Benedita Eugênia Fernandes e Delza Moreira da Costa, saneado o 

processo e as partes intimadas para indicarem as provas a serem 

produzidas.

 Diante do falecimento do réu Edmundo Antônio da Costa, o Ministério 

Público distribuiu o competente incidente de habilitação, que foi julgado 

procedente para habilitar na condição de representante do espólio a Sra. 

Maria Aparecida Benevides da Costa (fls. 943/945), que devidamente 

intimada para se manifestar quanto à produção de prova (fl. 956), 

permaneceu silente (fl. 957).

A prova oral requerida pelo Ministério Público foi deferida à fl. 958.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13/11/2014 foram 

colhidos os depoimentos pessoais das rés (Benedita Eugênia Fernandes e 

Delza Moreira da Costa), inquiridas as testemunhas Adjair Arsenia da Silva 

e Manoel de Aquino Filho, deferido os pedidos de juntada de procuração 

em favor da ré Benedita Eugenia Fernandes e de expedição de ofício à 

Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso para que informe 

se os réus ressarciram os valores alusivos aos fatos narrados na inicial 

(fls. 978/983).

Em resposta (fls. 988/994), a Secretaria de Administração do Estado de 

Mato Grosso por meio do ofício n. 597/2014/GFP/SAD informou que a ré 

Benedita Eugênia Fernandes e Delza Moreira da Costa ressarciram 

integralmente os valores. Já o falecido réu Edmundo Antônio da Costa 

restituiu parcialmente os valores, faltando o montante de R$ 2.817,87 (dois 

mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos).

Não havendo outra prova a ser produzida, a fase instrutória foi encerrada 

e as partes intimadas para apresentarem seus memoriais escritos (fl. 

1089).

O Ministério Público afirma que a materialidade dos fatos está devidamente 

comprovada nos autos pelos documentos que acompanham a inicial e pela 

prova oral colhida neste Juízo. Desse modo, requer a procedência dos 

pedidos em relação aos réus Benedita Eugênia Fernandes e Delza Moreira 

da Costa. Já em relação ao espólio do réu Edmundo Antônio da Costa, a 

parcial procedência no que tange ao ressarcimento (fls. 1090/1097).

O Estado de Mato Grosso ratificou os memoriais apresentado pelo Parquet 

(fl. 1099).

A ré Benedita Eugênia Fernandes confessa os fatos narrados na exordial, 

argumentando que, à época, por estar passando por dificuldades 

financeiras e devendo a terceiros, praticou mencionados atos ímprobos.

Expõe que os valores recebidos ilicitamente eram divididos de forma igual 

entre os corréus.

 Por fim, afirma que os valores já foram ressarcidos (fls. 1101/1102).

O espólio de Edmundo Antônio da Costa, representado pela Sra. Maria 

Aparecida Benevides da Costa, afirma que não praticou ato ímprobo 

algum, ressaltando que, comovido com a situação de penúria da corré 

Benedita Eugênia Fernandes, autorizou a inclusão do auxílio em sua folha 

de pagamento, desconhecendo que se tratava de ato ilegal, defendendo, 

assim, ausência de dolo.

Ao final, requer a improcedência dos pedidos (fls. 1103/1110).

É o relato do necessário. Decido.

 As Rés Benedita Eugênia Fernandes e Delza Moreira da Costa são revéis, 

haja vista que devidamente citadas não apresentaram defesa.

 O espólio de Edmundo Antônio da Costa em sede de contestação 

assevera que já foi punido em sede administrativa, que “... não é interesse 

do Poder Judiciário penalizar novamente o Requerido que já está pagando 

severamente por seu erro, seja financeiramente ou pior: moralmente. 

(SIC)”

Afirma que “... em homenagem ao principio da razoabilidade da 

proporcionalidade, não é justo que pague mais uma vez por seu erro, 

mesmo porque jamais beneficiou de dinheiro algum do Erário Público. Se 

concorreu para tanto, assim o fez com mera irregularidade, já que hoje 

paga de forma séria por tal situação (SIC)”.

Aduz que “... vendo a situação da colega de repartição, aceitou o 

lançamento em seu contracheque dos valores de referência ajuda de 

custo/mudança, entregando-os a mesma para ajudá-la diante das 

ameaças dos agiotas a quem devia, acabando por cometer o ato irregular 

investigado pelo Autor (SIC)”.

 Ao final, postula pela improcedência da ação.

Em detida análise dos autos, verifico serem incontroversos os fatos 

narrados na inicial, uma vez que foi reconhecido pelos réus que Benedita 

Eugênia Fernandes, à época dos fatos, Gerente de Recursos Humanos do 

INDEA, implantou, mediante fraude, na sua folha de pagamento e na dos 

corréus Delza Moreira da Costa e Edmundo Antônio da Costa, verba 

alusiva ao auxílio “Ajuda de Custo/Mudança”, sem que fizessem jus a tal 

benefício, resultando daí pagamentos indevidos.

É sabido, também, que os réus foram punidos em sede administrativa e 

determinada a devolução do erário, a ser descontado em folha de 

pagamento dos servidores/réus, o que ocorreu, restando pendente, tão 

somente, o montante de R$ 2.817,87 (dois mil oitocentos e dezessete reais 

e oitenta e sete centavos) em desfavor do falecido réu, Edmundo Antônio 

da Costa.

A ré Delza Moreira da Costa, quando da apresentação da manifestação 

escrita (fls. 668/677), ratificou o teor do depoimento prestado em sede 

administrativa (fls. 476/478), afirmando que, sensibilizada com a situação 

financeira da corré Benedita Eugênia Fernandes, concordou que ela 

fizesse a inclusão da ajuda de custo/mudança na sua folha de pagamento, 

cujo respectivo crédito, posteriormente, era repassado integralmente 

àquela, entretanto, enfatizou que não tinha conhecimento da ilegalidade do 

ato praticado. Citada para contestar, a ré Delza Moreira da Costa 

permaneceu inerte, tornando-se revel, o mesmo acontecendo com 

Benedita Eugênia Fernandes.

Os réus Benedita Eugênia Fernandes e Edmundo Antônio da Costa, em 

sede de manifestação escrita, confessaram os fatos narrados na exordial 

(fls. 729/746), o que é corroborado pelos depoimentos prestados por 

ambos no âmbito administrativo (fls. 242/246 e fls. 480/481) e pela própria 

contestação de Edmundo Antônio da Costa.

Tornam mais convincentes a materialidade e autoria das ilicitudes 

praticadas pelos réus, os documentos apresentados pelo Ministério 

Público, em especial os de fls. 53/92, 102, 158//161, 176, 178/179, 

195/196, 201/203, 207, 347/348, 353/354, 359 e 545/562, bem como os 

depoimentos pessoais prestados neste Juízo pelas rés Benedita Eugênia 

Fernandes e Delza Moreira da Costa e pela oitiva das testemunhas Adjair 

Arsenia da Silva e Manoel de Aquino Filho.

A ré Benedita Eugênia Fernandes confessou os fatos narrados na 

exordial, afirmando que foi a responsável por inserir, sem ter direito, 

mediante fraude, a verba correspondente à ajuda de custo/mudança na 

sua folha de pagamento e na dos corréus, mediante concordância destes, 

que dividiam o dinheiro com ela. Justificando a prática da conduta, 

assevera que estava passando por uma situação financeira difícil, mãe de 

7 (sete) filhos, sendo que só ela trabalhava, que estava devendo a 

terceiro e, em razão disso, sendo ameaçada de morte, tendo procurado 

ajuda de outra forma, sem sucesso.

 A ré Delza Moreira da Costa confessou que aceitou que a corré Benedita 

incluísse na sua folha de pagamento auxílio de ajuda de custo/mudança, 

mesmo sem ter direito, afirmando, ainda, que o dinheiro recebido era 

repassado integralmente para a corré Benedita.

As testemunhas Adjair Arsenia da Silva e Manoel de Aquino Filho, tão 

somente, confirmam os fatos confessados pelos réus, nada acrescendo 

de novidade.

Em que pese a ré Benedita Eugênia Fernandes argumentar que a fraude 

praticada se deu em decorrência de estar passando por situação 

financeira difícil, que estava devendo a terceiro e, em razão disso, sendo 

ameaçada de morte, por si só, não justifica os atos praticados, tampouco 

serve como atenuante para a sanção a ser aplicada, pois, a condição 

social/financeira não é justificativa para infringir a Lei e se locupletar sem 

causa.

Mais um motivo pela qual a justificativa da ré Benedita Eugênia Fernandes 

não deve prosperar, é o fato de que a fraude de incluir a verba (ajuda de 

custo/mudança) na sua folha de pagamento e na dos corréus, mesmo sem 

fazerem jus a tais benefícios, perdurou de 2003 a 2005, somente 

cessando após a descoberta da fraude pela Secretaria de Estado de 

Administração do Estado de Mato Grosso (fls. 194/196), ou seja, caso não 

fosse descoberta a fraude ora em questão, quiçá estaria sendo operada 

até os dias atuais.

 Também não merece guarida o argumento dos réus Delza Moreira da 

Costa e Edmundo Antônio da Costa, de que permitiram que fosse incluído 
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em suas folhas de pagamento o auxílio “ajuda de custo/mudança”, porém, 

não ficavam com os valores, repassando-os integralmente para a Ré 

Benedita Eugênia Fernandes, porque o fato de repassar à corré os 

valores, indevidamente recebidos, não tem o condão de excluí-los da 

responsabilidade legal. Além disso, apenas por amor ao debate, mesmo 

que esse repasse fosse justificativa legal, não há nos autos prova alguma 

que comprove tais repasses.

 Assim sendo, não há dúvida de que a Ré Benedita Eugênia Fernandes, 

com conluio com Delza Moreira da Costa e Edmundo Antônio da Costa, 

mediante inclusão fraudulenta de benefício de ajuda de custo/mudança em 

suas folhas de pagamento, receberam valores indevidos, conscientes de 

que não tinham direito, auferindo vantagem econômica indevida em 

detrimento ao erário.

Desse modo, é clarividente o dolo dos réus (intenção de auferirem 

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mediante 

fraude no sistema do INDEA) e a má-fé (abuso da confiança da 

Administração Pública).

 Os réus ao receberem quantia manifestamente indevida, praticaram ato 

incompatível com o comportamento ético esperado de um servidor público, 

conduta esta que, in casu, afronta o art. 9º, Caput, XI e XII da Lei de 

Improbidade Administrativa.

Vejamos a lição de CARLOS FREDERICO BRITO DOS SANTOS 

(“Improbidade Administrativa”, Ed. Forense, 2002, p.44), que assim se 

posiciona:

“Na modalidade comentada, a exemplo do que ocorre com o art. 9o, está 

prevista tão-somente a conduta comissiva ou omissiva dolosa, ou seja, o 

comportamento consciente do agente público com o objetivo deliberado de 

praticar qualquer ato que importe em violação de qualquer dos devedores 

decorrentes de princípios administrativos.”

Nesse sentido:

 O ato de improbidade, a ensejar a aplicação da Lei n. 8.429/92, não pode 

ser identificado tão somente com o ato ilegal. A incidência das sanções 

previstas na lei carece de um plus, traduzido no evidente propósito de 

auferir vantagem, causando dano ao erário, pela prática de ato desonesto, 

dissociado da moralidade e dos deveres de boa administração, lealdade e 

boa-fé (REsp 269683/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Paulo Medina, Segunda Turma, julgado em 06.08.2002, DJ 

03.11.2004 p. 168)

Nessa senda, reputo que as condutas praticadas pelos réus configuraram 

ato de improbidade administrativa, uma vez que possuíam plena 

consciência da ilicitude e, mesmo assim, auferiram ilegal e indevidamente, 

vantagem econômica, agindo com dolo e má-fé.

Ademais, os réus atuaram de forma desonesta, infringindo os princípios 

da legalidade e da moralidade previstos no art. 37, caput, da Constituição 

Federal, ipsis litteris:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência... (negrito nosso)

Enfim, as condutas dos réus fogem às raias da moralidade, da boa-fé, da 

honestidade e da lealdade, portanto, demonstrada a conexão entre o 

exercício funcional abusivo e a vantagem econômica indevida alcançada, 

configurado está a infringência ao art. 9º, Caput, XI e XII da Lei de 

Improbidade Administrativa.

Passo agora a sopesar as sanções a serem aplicadas aos réus.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, estabelece as sanções 

cabíveis para a hipótese de configuração de ato ímprobo:

“Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 

o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível.”

No âmbito da legislação infraconstitucional, essas penas foram reguladas, 

especificamente, pelo art. 12 da Lei 8.429/92, cabendo ao juiz observar a 

devida proporcionalidade ao aplicar a sanção.

Assim, a proporcionalidade, tão presente na dosimetria penal, surge como 

uma garantia dos réus, diante da improbidade administrativa, senão 

vejamos o parágrafo único do art. 12 da Lei 8.429/92:

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 

conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 

obtido pelo agente.

Delineados os parâmetros em relação à aplicação da sanção, doravante 

passo à valoração da conduta dos réus.

Réu Espólio de Edmundo Antônio da Costa:

 Quanto ao ressarcimento ao Erário, considerando que já houve a 

restituição pelo Espólio de Edmundo Antônio da Costa de parte do valor 

locupletado ilicitamente (fls. 987/988), em sede de liquidação de sentença, 

deverá ocorrer o desconto proporcional de forma atualizada, 

obrigando-se, solidariamente, com a ré Benedita Eugênia Fernandes pelo 

saldo devedor remanescente, devidamente corrigido e com juros 

moratórios a partir do evento ilícito (art. 398 do CC e súmulas 43 e 54 do 

STJ);

 No que diz respeito à multa civil, neste caso, apesar do réu ter falecido, a 

sanção deve ser aplicada e incidira sobre o Espólio, como medida punitiva 

em face da prática reprovada pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos 

do art. 8º da Lei de Improbidade.

 Acerca da transmissão da obrigação de pagar ao espólio do de cujus, o 

Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO CONSTATADA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO ÍMPROBO POR ATENTADO AOS 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LIA. APLICAÇÃO 

DE MULTA CIVIL. TRANSMISSÃO DA SANÇÃO AOS HERDEIROS. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Constatada omissão quanto à intransmissibilidade da 

multa civil aos sucessores do de cujos, impõe-se a complementação do 

julgado. 2. No acórdão ora embargado, a Segunda Turma do STJ 

reconheceu a violação do art. 11 da Lei de Improbidade (Lei 8.492/1992), 

ante a ilegalidade da contratação, sem licitação, do escritório de advocacia 

do de cujus (sócio majoritário), José Nilo de Castro, pela Prefeitura 

Municipal do Visconde do Rio Branco. Diante disso, o aresto declarou a 

nulidade do contrato celebrado, e, em razão da ausência de prejuízo ao 

Erário ou mesmo de enriquecimento ilícito do Escritório, aplicou, com fulcro 

no art. 12, III, da LIA, apenas a multa civil a cada um dos agentes 

envolvidos, no patamar de 10% do valor total das contratações, 

atualizados desde a assinatura do primeiro pacto. 3. Em razão do 

falecimento do réu José Nilo de Castro, é necessária a análise da questão 

relativa à transmissão da multa aplicada ao de cujus. 4. Consoante o art. 

8º da LIA, a multa civil é transmissível aos herdeiros, "até o limite do valor 

da herança", somente quando houver violação aos arts. 9º e 10 da 

referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo 

inadmissível a transmissão quando a condenação se restringir ao art. 11 

(REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

4/5/2011). 5. In casu, como a condenação do réu por ato de improbidade 

administrativa se deu somente com base no art. 11 da LIA, uma vez que 

não há prova de lesão ao erário, é indevida a transmissão da pena de 

multa ao Espólio de José Nilo de Castro. 6. Embargos de Declaração 

acolhidos para complementar o julgado conforme a fundamentação supra 

e declarar que a multa civil imposta no caso dos autos não se transmite 

aos herdeiros do de cujus José Nilo de Castro. (Edcl no Resp 1505356/MG 

Embargos de declaração no Recurso Especial 2013/0352814-2, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data de julgamento 22/08/2017, 

publicado no DJE em 13/09/2017).

No tocante à perda da função pública, à 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 e suspensão dos direitos políticos por se tratar 

de sanções de cunho personalíssimo, entendo que, ante ao falecimento do 

agente ímprobo, não será possível a aplicação de tais punições.

 Ré Benedita Eugênia Fernandes:

Quanto ao ressarcimento ao Erário, conquanto já tenha a Ré Benedita 

Eugênia Fernandes ressarcido o valor alusivo ao proveito econômico por 

ela obtido, responderá, solidariamente, pelo saldo devedor remanescente 

devido pelo Espólio de Edmundo Antônio da Costa, devidamente corrigido e 

com juros moratórios a partir do evento ilícito (art. 398 do CC e súmulas 43 

e 54 do STJ).

No tocante à perda da função pública, por ser a utilização de função 

pública, para prática de ato direcionado à corrupção, conduta reprovada, 

veementemente, pelo ordenamento jurídico e pela sociedade, que macula a 

imagem do ente público a que pertence e viola os deveres deontológicos 

de honestidade e lealdade exigíveis da agente pública desde sua posse, 

reputo a ré inábil ao exercício de qualquer função pública, inclusive a que 

estiver exercendo atualmente, uma vez que “a sanção de perda da função 

pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu 

inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da 

função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja 
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exercendo ao tempo da condenação irrecorrível...” (STJ – 2ª Turma, REsp 

nº 924.439, Min. Eliana Calmon, j. 6.8.2009, DJ 19.8.2009).

Caso a Ré se encontre aposentada, quando do trânsito em julgado desta 

sanção, que a aposentadoria deve ser cassada, haja vista que a perda da 

função pública em decorrência da prática de atos de improbidade 

administrativa é consequência lógica, nos termos dos artigos 159, IV cc 

161 da lei complementar 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos da administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais:

 Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

IV - improbidade administrativa;

(...)

Art. 161. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que 

houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.

Nesse contexto, cassar a aposentadoria da ré Benedita Eugênia 

Fernandes, que poderia ter sido antes demitida é algo lógico. Seria 

contraditório que, a inativação antes da sanção, pudesse dessa maneira 

criar uma causa inusitada de imunidade.

O Supremo Tribunal Federal entende não haver ofensa constitucional à 

sanção de cassação de aposentadoria. Veja:

 ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE 

APOSENTADO RIA. CONSTITUCIONALIDADE. RECEDENTE DO PLENÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O 

ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE 

SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25). (RE 848019 Agr/SP – São Paulo, 

AG. REG. No Recurso Extraordinário, Relator Ministro Teori Zavascki, 

Órgão Julgador: Segunda Turma, data do julgamento 16/9/2016).

Entendimento esse compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. 

CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE 

JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR. 

AUSÊNCIA. 1. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal e deste Superior Tribunal de Justiça de que é constitucional a 

pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 134 da 

Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o 

benefício previdenciário. Precedentes. (...) Processo administrativo no qual 

as provas produzidas convergiram no sentido da prática dos ilícitos 

disciplinares previstos nos arts. 43, VIII, XLVIII e LXII, da Lei n. 4.878/1965 

e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990 - praticar ato que concorra para 

comprometer a função policial, prevalecer-se, abusivamente, da condição 

de funcionário policial, praticar ato lesivo ao patrimônio de pessoa natural, 

com abuso ou desvio de poder e improbidade administrativa - não 

restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de 

aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme 

previsto nas leis em comento. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 

22526 / DF AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA 

2016/0104209-4, Relator Ministro Gurgel de Faria, Órgão Julgador 

PRIMEIRA SEÇÃO, data da publicação 21/6/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO 

EM AÇÃO DE IMPROBIDADE: PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA 

ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. DISPOSITIVO 

DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE INVOCADO QUE NÃO SE APLICA. 

CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, NÃO OBSTANTE 

O CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E 

DO STJ. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. 

Impetração voltada contra ato que culminou na exclusão do policial militar 

do serviço inativo, com perda dos proventos, em decorrência de sentença 

condenatória transitada em julgado em autos de ação civil de improbidade 

administrativa a qual, entre outros, determinou a perda da função ou cargo 

público exercido pelo impetrante, por ato ilícito por ele cometido ainda 

quando em atividade. 2. O art. 129 da legislação castrense invocado pelo 

recorrente em apoio à sua tese, a tanto não se presta, uma vez cuidar-se 

de dispositivo relacionado à exclusão de militar a bem disciplinar, enquanto 

que a hipótese é de cumprimento de determinação judicial. 3. O STF já se 

manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a 

despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício 

previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, 

Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 Agr., Rel. Min. Ricardo Lewandowski), 

assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014. 4. Ausência de direito líquido e 

certo. Recurso ordinário improvido. (RMS 48909 / MT

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2015/0183578-3, 

Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, órgão Julgador segunda Turma, 

data da publicação 30/8/2016).

Desse modo, se um fato jurídico gera a demissão, também pode levar à 

cassação da aposentadoria, pois a consequência é idêntica, ou seja, a 

extinção do vínculo jurídico-administrativo entre os réus e a Administração 

Pública com a perda da função pública.

No que diz respeito à multa civil, neste caso, a sanção deve ser aplicada, 

com o objetivo de desestimular a prática de atos ímprobos desta natureza 

e ao mesmo tempo dar uma resposta para toda a sociedade, convencendo 

a mudar de ideia, aquele que pretenda violar o ordenamento jurídico.

 Em relação à 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, 

entendo, também, cabível a aplicação dessa pena a ré, pois, com a prática 

do ato de corrupção, demonstrou não preencher os requisitos de lealdade, 

honestidade e probidade exigidos a qualquer um que venha a manter 

vínculo jurídico-administrativo ou contrato com a Administração Pública.

 A respeito da penalidade de suspensão dos direitos políticos, necessário 

é a aplicação dessa pena a ré, pois, além da violação dos princípios 

constitucionais da moralidade e da legalidade é notório o dolo na conduta 

praticada pela Ré, qual seja, incluir benefício na folha de pagamento, 

mediante fraude, em seu favor e dos corréus, resultando em 

enriquecimento sem causa.

Ré Delza Moreira da Costa:

Quanto ao ressarcimento ao Erário, considerando-se que a Ré Delza 

Moreira da Costa ressarciu o valor alusivo ao proveito econômico por ela 

obtido em decorrência do referido ato de improbidade (fls. 987/988), não 

resta mais nada a restituir aos cofres públicos, razão pela qual reputo tal 

sanção já satisfeita.

No tocante à perda da função pública, por ser a utilização de função 

pública, para prática de ato direcionado à corrupção, conduta reprovada, 

veementemente, pelo ordenamento jurídico e pela sociedade, que macula a 

imagem do ente público a que pertence e viola os deveres deontológicos 

de honestidade e lealdade exigíveis da agente pública desde sua posse, 

reputo a ré inábil ao exercício de qualquer função pública, inclusive a que 

estiver exercendo atualmente, uma vez que “a sanção de perda da função 

pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu 

inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da 

função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja 

exercendo ao tempo da condenação irrecorrível...” (STJ – 2ª Turma, REsp 

nº 924.439, Min. Eliana Calmon, j. 6.8.2009, DJ 19.8.2009).

Caso a Ré se encontre aposentada, quando do trânsito em julgado desta 

sanção, entendo que a aposentadoria deve ser cassada, haja vista que a 

perda da função pública em decorrência da prática de atos de improbidade 

administrativa é consequência lógica, nos termos dos artigos 159, IV cc 

161 da lei complementar 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos da administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais:

 Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

IV - improbidade administrativa;

(...)

Art. 161. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que 

houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.

Nesse contexto, cassar a aposentadoria da ré Benedita Eugênia 

Fernandes, que poderia ter sido antes demitida é algo lógico. Seria 

contraditório que, a inativação antes da sanção, pudesse dessa maneira 

criar uma causa inusitada de imunidade.

O Supremo Tribunal Federal entende não haver ofensa constitucional à 

sanção de cassação de aposentadoria. Veja:

 ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE 

APOSENTADO RIA. CONSTITUCIONALIDADE. RECEDENTE DO PLENÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O 

ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE 

SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25). (RE 848019 Agr/SP – São Paulo, 

AG. REG. No Recurso Extraordinário, Relator Ministro Teori Zavascki, 

Órgão Julgador: Segunda Turma, data do julgamento 16/9/2016).
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 Entendimento esse compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. 

CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE 

JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR. 

AUSÊNCIA. 1. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal e deste Superior Tribunal de Justiça de que é constitucional a 

pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 134 da 

Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o 

benefício previdenciário. Precedentes. (...) Processo administrativo no qual 

as provas produzidas convergiram no sentido da prática dos ilícitos 

disciplinares previstos nos arts. 43, VIII, XLVIII e LXII, da Lei n. 4.878/1965 

e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990 - praticar ato que concorra para 

comprometer a função policial, prevalecer-se, abusivamente, da condição 

de funcionário policial, praticar ato lesivo ao patrimônio de pessoa natural, 

com abuso ou desvio de poder e improbidade administrativa - não 

restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de 

aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme 

previsto nas leis em comento. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 

22526 / DF AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA 

2016/0104209-4, Relator Ministro Gurgel de Faria, Órgão Julgador 

PRIMEIRA SEÇÃO, data da publicação 21/6/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO 

EM AÇÃO DE IMPROBIDADE: PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA 

ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. DISPOSITIVO 

DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE INVOCADO QUE NÃO SE APLICA. 

CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, NÃO OBSTANTE 

O CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E 

DO STJ. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. 

Impetração voltada contra ato que culminou na exclusão do policial militar 

do serviço inativo, com perda dos proventos, em decorrência de sentença 

condenatória transitada em julgado em autos de ação civil de improbidade 

administrativa a qual, entre outros, determinou a perda da função ou cargo 

público exercido pelo impetrante, por ato ilícito por ele cometido ainda 

quando em atividade. 2. O art. 129 da legislação castrense invocado pelo 

recorrente em apoio à sua tese, a tanto não se presta, uma vez cuidar-se 

de dispositivo relacionado à exclusão de militar a bem disciplinar, enquanto 

que a hipótese é de cumprimento de determinação judicial. 3. O STF já se 

manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a 

despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício 

previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, 

Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), 

assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014. 4. Ausência de direito líquido e 

certo. Recurso ordinário improvido. (RMS 48909 / MT

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2015/0183578-3, 

Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, órgão Julgador segunda Turma, 

data da publicação 30/8/2016).

Desse modo, se um fato jurídico gera a demissão, também pode levar à 

cassação da aposentadoria, pois a consequência é idêntica, ou seja, a 

extinção do vínculo jurídico-administrativo entre os réus e a Administração 

Pública com a perda da função pública.

No que diz respeito à multa civil, neste caso, a sanção deve ser aplicada, 

com o objetivo de desestimular a prática de atos ímprobos desta natureza 

e ao mesmo tempo dar uma resposta para toda a sociedade, convencendo 

a mudar de ideia, aquele que pretenda violar o ordenamento jurídico.

 Em relação à 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, 

entendo, também, cabível a aplicação dessa pena a ré, pois, com a prática 

do ato de corrupção, demonstrou não preencher os requisitos de lealdade, 

honestidade e probidade exigidos a qualquer um que venha a manter 

vínculo jurídico-administrativo ou contrato com a Administração Pública.

 A respeito da penalidade de suspensão dos direitos políticos, necessário 

é a aplicação dessa pena a ré, pois, além da violação dos princípios 

constitucionais da moralidade e da legalidade é notório o dolo na conduta 

praticada pela Ré, qual seja, receber benefício na folha de pagamento em 

seu favor, mediante fraude, consciente de que não faz jus, resultando em 

enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço da ação civil pública de improbidade 

administrativa e JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos do 

Ministério Público Estadual em desfavor do Réu Espólio de Edmundo 

Antônio da Costa e PROCEDENTE em face das Rés Benedita Eugênia 

Fernandes e Delza Moreira da Costa, condenando-os pela prática de atos 

de improbidade administrativa, nos termos do art. 9º, Caput, XI e XII, da Lei 

n. 8.429/92, para tanto, aplico as seguintes penas:

Espólio de Edmundo Antônio da Costa:

a) Ressarcimento, solidário com a Ré Benedita Eugênia Fernandes, do 

saldo devedor remanescente do dano causado ao Erário da Autarquia 

Estadual INDEA, no montante de R$ 2.817,87 (dois mil oitocentos e 

dezessete reais e oitenta e sete centavos) (fls. 987/988), devidamente 

corrigido pelo índice do INPC e com juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês a partir do evento ilícito (art. 398 do CC e súmulas 43 e 54 do STJ);

c) Pagamento de multa civil no valor correspondente a 1 (uma) vez o valor 

do acréscimo patrimonial indevido de R$ 13.242,67 (treze mil duzentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos) (fls. 987/988), 

devidamente corrigido pelo índice do INPC e com juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento ilícito (art. 398 do CC e súmulas 

43 e 54 do STJ);

d) Julgo improcedente os pedidos em relação à perda da função pública, à 

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 e à suspensão 

dos direitos políticos por se tratar de sanções de cunho personalíssimo.

Benedita Eugênia Fernandes:

a) Ressarcimento, solidário com o Réu Espólio de Edmundo Antônio da 

Costa, do saldo devedor remanescente do dano causado ao Erário da 

Autarquia Estadual INDEA, no montante de R$ 2.817,87 (dois mil oitocentos 

e dezessete reais e oitenta e sete centavos) (fls. 987/988), devidamente 

corrigido pelo índice do INPC e com juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês a partir do evento ilícito (art. 398 do CC e súmulas 43 e 54 do STJ);

b) Pagamento de multa civil no valor correspondente a 2 (duas) vezes o 

valor do acréscimo patrimonial indevido R$ 21.157,82 (vinte e um mil cento 

e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) (fls. 987/988), 

devidamente corrigido pelo índice do INPC e com juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento ilícito (art. 398 do CC e súmulas 

43 e 54 do STJ);

c) Perda da função pública em exercício ao tempo desta condenação, seja 

cargo público efetivo, comissionado, função de confiança ou cargo 

eletivo. Caso a Ré encontre-se, atualmente, aposentada, determino a 

cassação de sua aposentadoria;

 d) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos.

e) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

10 (dez) anos.

Delza Moreira da Costa:

a) Pagamento de multa civil no valor correspondente a 1 (uma) vez o valor 

do acréscimo patrimonial indevido R$ 11.823,84 (onze mil oitocentos e 

vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) (fls. 987/988), devidamente 

corrigido pelo índice do INPC e com juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês a partir do evento ilícito (art. 398 do CC e súmulas 43 e 54 do STJ);

b) Perda da função pública em exercício ao tempo desta condenação, seja 

cargo público efetivo, comissionado, função de confiança ou cargo 

eletivo. Caso a Ré encontre-se, atualmente, aposentada, determino a 

cassação de sua aposentadoria;

 c) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos;

d) 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 

10 (dez) anos.

A multa reverterá ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato 

Grosso – INDEA (art. 18 da Lei n. 8.429/92), pessoa jurídica prejudicada 

pelos atos de improbidade administrativa.

Condeno os Réus ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, no patamar 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, deixando de aplicar os 

honorários advocatícios ao Ministério Público por serem incabíveis.

Transitada em julgado a sentença, oficiem-se às Administrações Federal, 

Estadual e Municipal quanto às determinações pertinentes, sem prejuízo do 

cadastramento do nome das Rés Benedita Eugênia Fernandes e Delza 

Moreira da Costa no “Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade 

– CNJ”.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1118368 Nr: 18056-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CUIABA - 

OAB:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, 

na forma do art. 487, I, do CPC para condenar o Município de Cuiabá a 

implementar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o atendimento 

contínuo nas farmácias das policlínicas de Cuiabá, em qualquer horário do 

dia ou da noite, para a população que deles necessitar e que forem 

atendidas nas respectivas policlínicas, mediante a devida prescrição por 

médico vinculado ao SUS.Deixo de arbitrar a multa em desfavor do 

requerido, pois, no caso específico dos entes públicos, quem ao final 

arcará com a penalidade de caráter monetário é a própria sociedade e a 

medida não conseguirá vencer a vontade recalcitrante em cumprir a ordem 

judicial. A vontade do Município, em suma, é a vontade do administrador 

titular do cargo público, que não sofrerá pessoalmente nenhuma ameaça 

caso desobedeça a ordem judicial, portanto, não estará compelido a 

cumpri-la. Desta forma, se constatada a inadimplência ou recalcitrância do 

Município em cumprir esta decisão, serão adotadas outras medidas 

coercitivas, visando a efetivação da tutela, consistente no bloqueio de 

valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, 

apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade 

administrativa, dentre outras.Isento de custas judiciais e despesas 

processuais.Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o 

disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.Assim, decorrido o 

prazo para interposição de recurso voluntário, havendo ou não apelação, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405425 Nr: 37885-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORGANIZAÇÃO NÃO GOV. MOVIMENTO ORGANIZADO 

PELA MORALIDADE PUBLICA E CIDADANIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S/A, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDIS MILARÉ - 

OAB:129.895/SP, HENRIQUE CESAR GALLO - OAB:222301/SP, RITA 

MARIA BORGES FRANCO - OAB:237.395/SP, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TENILLE PEREIRA 

FONTES, para devolução dos autos nº 37885-30.2009.811.0041, Protocolo 

405425, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001901-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNIR FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ OAB - SP354582 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO EXISTE POLO PASSIVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1001901-50.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLEUNIR FERREIRA 

DE MIRANDA REQUERIDO: NÃO EXISTE POLO PASSIVO Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu ilustre advogado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra decisão constante no Id nº 11554043, 

colacionando aos autos os comprovantes de utilização dos valores do 

referido alvará. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033617-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA AUGUSTA EMILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SOARES PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1033617-32.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 8 de fevereiro de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 751798 Nr: 3577-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARB, MRBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, MARCILENE RODRIGUES BARREIRA COELHO - 

OAB:20.905-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT

 Código 751798

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para regularizar a representação processual de 

João Antônio Rodrigues Barreira, eis que, atingiu a maioridade, bem como 

para que se manifeste, acerca do interesse da ação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Inicialmente advirto as partes, sobre a desnecessidade de abreviarem-se 

os nomes das partes, da forma contida nos autos, visto que, a presente 

demanda tramita sob o manto do segredo de justiça e, também, porque tal 

conduta dificulta na localização do processo e identificação dos 

demandantes.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 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.: 1154428 Nr: 33679-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CCDL, JMLDO, CCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAM CARLA IGNÁCIO VIEIRA 

- OAB:13.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ......Diante do exposto, e de tudo mais que nos autos consta, com fulcro 

nos arts. 1.723, do Código Civil e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e, via de 

consequência, RECONHEÇO e decreto a DISSOLUÇÃO da união estável, 

estabelecida entre Claudinéia Crus Lima e Marcelo Barros de Oliveira, 

declarando como período de convivência entre junho de 2007 e março de 

2016.Prospera, também, o pedido de partilha dos direitos adquiridos sobre 

o bem móvel, descrito às fls. 23/28, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada um que, por ser inviável o exercício da posse em 

condomínio, deverá ser alienado, a fim de possibilitar a quitação do 

financiamento que sobre o bem recai, com a divisão proporcional do valor 

remanescente entre as partes.Consigno que, ambas as partes poderão 

manifestar seu direito de preferência na aquisição do veículo, caso em 

que, descontado o valor necessário para quitação do financiamento do 

veículo, o remanescente será proporcionalmente utilizado para quitação da 

parte que cabe ao outro na partilha.Ademais, DEFIRO a guarda 

compartilhada pretendida, do infante João Miguel Lima de Oliveira, em 

consonância com o princípio da corresponsabilidade que rege o exercício 

do poder familiar aos genitores.O tempo de convívio dos filhos com os pais 

deve ser definido pelos genitores, levando-se em conta as condições 

fáticas das partes e o melhor interesse dos filhos. Observando o binômio 

necessidade-possibilidade, CONDENO o requerido MARCELO BARROS DE 

OLIVEIRA ao pagamento mensal de alimentos ao filho João Miguel Lima de 

Oliveira, que arbitro definitivamente em 57,73% (cinquenta e sete vírgula 

setenta e três por cento) do salário mínimo vigente que, nesta data, 

correspondem a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com 

vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, cujo adimplemento deverá se 

dar por meio de desconto em folha de pagamento.A prestação alimentícia 

deverá incidir, também, nas verbas de 13º salário, de férias e 

rescisórias......

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032936-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIUVIRIAN SILVA SOUZA (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

FLAVIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1032936-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO RODRIGUES 

DA SILVA, SIUVIRIAN SILVA SOUZA REQUERIDO: DIVA BATISTA DO 

NASCIMENTO, FLAVIA RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Acolho a 

emenda da inicial constante no Id. nº 11468957. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, 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 09:30 horas, a ser presidida 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. 

Quanto ao pedido de tutela antecipada para a exoneração dos alimentos, 

deixo para apreciá-lo, após a angularização processual, tendo em vista o 

necessário contraditório. Advirta-se o autor que a pensão alimentícia é 

devida, até ulterior decisão judicial em contrário, não podendo, assim, ao 

seu alvitre, suspender os pagamentos. Como medida de celeridade e 

economia processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado, nos moldes 

do art. 334, § 3º do CPC. Notifique-se o digno Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Rua J, 

Quadra 11, Lote 23, Sol Nascente, em Cuiabá/MT. ZONA 04

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035841-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COELHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT0008324A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PATRICIA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1035841-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCELO COELHO 

SILVA REQUERIDO: CARLA PATRICIA SILVA RODRIGUES Vistos etc. 

Acolho a emenda da inicial constante no Id. nº 11475938. 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 Divórcio 

Litigioso, proposta por Marcelo Coelho Silva, em desfavor de Carla Patricia 

Silva, ambos devidamente qualificados nos autos. Cite-se[1] mediante as 

cautelas e advertências legais. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito [1] Endereço: Rua Por do sol, 126, São Gonçalo II, em Petrolina/PE, 

CEP: 56312-435.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023740-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN CLEYTON DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAUA MESQUITA AZEVEDO (RÉU)

marcela leite de mesquita (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: 1023740-68.2017.8.11.0041 AUTOR: EDVAN CLEYTON DE 

AZEVEDO RÉU: CAUA MESQUITA AZEVEDO, MARCELA LEITE DE 

MESQUITA Vistos etc. O pedido do id: 10816317 encontra-se 

extemporâneo. A prestação jurisdicional já fora entregue na presente 

demanda, conforme se vê da sentença do id: 10053690, razão pela qual, 

determino que, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os presentes autos, independentemente de nova 

determinação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 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: 1031046-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOSE SIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER OAB - MT0009189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE SIA FILHO (RÉU)

GABRIELA SIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/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: 1031046-88.2017.8.11.0041 AUTOR: EDMAR JOSE SIA RÉU: 

EDMAR JOSE SIA FILHO, GABRIELA SIA Vistos etc. Compulsando-se os 

autos, verifica-se que, até os presentes dias, o feito não fora remetido ao 
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douto magistrado substituto, nos moldes da decisão do id:10881412, por 

inconsistências do Sistema PJE, sendo assim, visando evitar maiores 

prejuízos aos envolvidos, determino que, se promova à redistribuição da 

presente ação à 5ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões, desta 

Comarca, com a máxima urgência. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005087-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Eleny de Almeida Tavares (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE ALMEIDA TAVARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1005087-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALEX DE ALMEIDA 

TAVARES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Acolho a emenda constante do Id. 6870740. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Diante da plausibilidade do pedido, 

defiro a curatela provisória do requerido Alex de Almeida Tavares, e 

nomeio a Sra. Eleny de Almeida Tavares, como sua curadora provisória, 

mediante compromisso. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer 

perante este Juízo no dia ---13 de março de 2018, às 14h00min para ser 

entrevistado. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá informar 

se o requerido encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência. Oficie-se o INSS, para que em 10 (dez) dias, 

informe este Juízo se o curatelando recebe algum benefício previdenciário. 

Em caso positivo, que seja remetida cópia do prontuário e laudo médico, 

para ser juntado a estes autos. Expeça-se o necessário. Notifique-se o 

douto Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003719-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

Y. H. C. D. S. (AUTOR)

M. R. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CUNHA PARABA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Procedo a intimação da advogada da parte requerida para se pronunciar 

sobre os documentos juntados no ID 9482412 à 9482416, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 13 de setembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003719-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

Y. H. C. D. S. (AUTOR)

M. R. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CUNHA PARABA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003719-71.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS, 

MARYANNA RHAYENN CUNHA DOS SANTOS, YANNIS HELLOIZA CUNHA 

DOS SANTOS RÉU: ALINE CUNHA PARABA Vistos etc. As partes 

possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo polo 

processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Não há arguição de preliminares, como 

também não há irregularidades a sanar. Fixo como pontos controvertidos 

as possíveis modificações do valor da verba alimentar, visto o falecimento 

de uma infante. Acolho a manifestação do nobre Parquet constante do Id. 

9743912, e designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 13 de março de 2018, às 14h:30min. O rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 

4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003719-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

Y. H. C. D. S. (AUTOR)

M. R. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CUNHA PARABA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003719-71.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS, 

MARYANNA RHAYENN CUNHA DOS SANTOS, YANNIS HELLOIZA CUNHA 

DOS SANTOS RÉU: ALINE CUNHA PARABA Vistos etc. As partes 

possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo polo 

processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Não há arguição de preliminares, como 

também não há irregularidades a sanar. Fixo como pontos controvertidos 

as possíveis modificações do valor da verba alimentar, visto o falecimento 

de uma infante. Acolho a manifestação do nobre Parquet constante do Id. 

9743912, e designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 13 de março de 2018, às 14h:30min. O rol de testemunhas deverá 

ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 

4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1029279 Nr: 36454-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VKM, IDGNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: Considerando a pretensão do requerido em realizar o 

exame de DNA e inclusive custeá-lo, designo data para a coleta do 

material genético para o dia 22.05.2018, às 14:00 horas. Nomeio perito o 

Centro de Genética São Thomé, com endereço na Rua Oriente Tenuta, 55, 

Bairro Consil, nesta cidade. Uma via desta ata servirá de informação ao 

Sr. Perito. O requerido sai intimado. A Defensora Pública deverá 

manifestar-se sobre a certidão de fl. 52, informando o endereço da parte 

autora. Com o endereço nos autos, independentemente de nova 

conclusão, expeça-se mandado de intimação para que compareça no 

local, data e hora, para a coleta do material, portando os documentos 

pessoais tanto da mãe como da filha, requerente. Nada mais.

Sergio Valério

Juiz de Direito

Defensora Pública:

 Requerido:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 349577 Nr: 19915-51.2008.811.0041

 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: HILDA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TERCINA LEQUE DE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a inventariante para que, dentro do prazo de 05 

dias, manifeste no autos, sob pena de arquivamento conforme despacho 

de fls. 132, bem como considerando que embora intimada a manifestar 

após o decurso de prazo pleiteada, nada manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 979549 Nr: 13876-91.2015.811.0041

 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: ANA PAULA DA SILVA GONÇALVES, JOÃO PAULO DA 

SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RITA DE CASSIA DA SILVA 

HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB/MT 12.770, LUIZ 

FERNANDO BARRETO MARTINS - OAB:21306, Mário Donal Spalatti - 

OAB:23.230/MT, PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - 

OAB:11729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FABIANO KROMINSKI - OAB:10896, LUIZ FERNANDO 

BARRETO MARTINS - OAB:21.306

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a inventariante para manifestar nos autos, uma 

vez ter decorrido em cartório o prazo pleiteado sem manifestação, sob 

pena de arquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1142216 Nr: 28390-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLI EGUES DIAS - 

OAB:10692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:17.850, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte requerida para manifestar acerca do 

Laudo Psicossocial acostado, considerando que a parte requerente, 

embora tenha sido intimada, não apresentou manifestação.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001757-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. P. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISE DOS REIS SANTOS OAB - 034.133.771-40 (REPRESENTANTE)

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001757-76.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

JEANDRA CAROLINE PEREIRA SANTOS Endereço: parque das nacoes, 

35, apto 411, alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: MAISE DOS 

REIS SANTOS Endereço: Parque das Nacoes, 35, Apto 411, Alvorada, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 PARTE REQUERIDA:Nome: VALMIR DIAS 

PEREIRA Endereço: Rua Turmalina, Quadra 15, Casa 17, Quadra 15, Casa 

17 Extensao do Parque Atalaia, Alto do Sao Goncalo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça (ID N. 11636950), e tomar as providências que 

entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,8 de fevereiro de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033307-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. D. S. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO)

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO OAB - MT0009304S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033307-26.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

THATIANE SOARES LUGES Endereço: RUA CANADÁ, 208, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-050 PARTE REQUERIDA:Nome: VICTOR 

BERNARDES DA SILVA NETTO Endereço: RUA DICO VIEIRA, 323, - ATÉ 

1095/1096, CAIMBÉ, BOA VISTA - RR - CEP: 69312-150 FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para 

tomar ciência da devolução da CP com o teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça (ID N. 11474577), e tomar as providências que entender 

pertinentes. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,8 de fevereiro de 2018. Willma Giselle 

Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022034-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. D. Q. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. C. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125/B-B (ADVOGADO)

AMATRICE MARTINS VASCONCELOS OAB - MT19313/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1022034-84.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JANINE 

OLIVEIRA DE QUEIROZ Endereço: AVENIDA AUTA DE SOUZA, 02, qda 12, 

residencial Ilza Pagot, JARDIM PRIMEIRO DE MARÇO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-637 PARTE REQUERIDA: Nome: JUDSON FERNANDO CARVALHO 

SILVA Endereço: RUA D, 04, casa 04, setor oeste, MORADA DO OURO - 

SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-078 FINALIDADE: Nos termos 

da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificados, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto na 

Petição sob o ID N.11482603. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,8 de 

fevereiro de 2018. assinado eletronicamente por Marya Santanna de 

Souza /GESTORA JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002827-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. L. D. C. (REQUERENTE)

D. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA CORREIA PEQUENO OAB - 717.511.815-53 (REPRESENTANTE)

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1002827-65.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: FERNAO 

FRANCISCO LEME DE CARVALHO Endereço: AVENIDA ALFREDO C. 

DAMASCENO, S/N, VILA SAUDÁVEL, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 

78190-000 Nome: DIANA CORREIA DE OLIVEIRA Endereço: RUA TRINTA E 

CINCO, 170, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-370 Nome: 

SAMIRA CORREIA PEQUENO Endereço: RUA TRINTA E CINCO, 170, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-370 PARTE REQUERIDA:Nome: 

MARCOS AURELIO MOREIRA DE OLIVEIRA Endereço: QUADRA 6, LOTE 

12/14, RUA 3, PARQUE ESTRELA DALVA IX, LUZIÂNIA - GO - CEP: 

72853-006 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça , e tomar as providências que entender pertinentes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,8 de fevereiro de 2018. Willma Giselle Santos 

de Lima. Analista Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1014805 Nr: 29629-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNBG, VGGR, NNBG, IMDCR, PSDCR, VCDFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWMRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:2951, CRISTINA VARGAS REIS MONTEIRO - OAB:9804 MT, FÁBIO 

MATHEUS MARQUES - OAB:16.250/MT, LUCAS FELIPE T. DE A. 

BARROS - OAB:16.742/MT, LUCAS FELIPE TAQUES DE A. BARROS - 

OAB:16.742/MT, LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - 

OAB:16742, SÉRGIO LUIS O.F. DA COSTA - OAB:15.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Observa-se às fls. 169/170, que houve a prolação de sentença 

homologatória, atinente ao plano de partilha, com a anuência do Ministério 

Público, fls. 167/168v e 171.

 Assim sendo, e, se comprovado o pagamento das custas/taxas, 

conforme determinado às fls. 170v, expeça-se o necessário ao 

cumprimento da sentença, fls. 170v, em observância, ainda, do postulado 

às fls. 172/173, com o resguardo, entretanto, da cota parte pertencente à 

herdeira menor de idade, mediante prestação de contas, nos termos já 

consignados na sentença, fls. 170v, primeiro parágrafo.

 Às providências, inclusive, quanto à intimação da beneficiária Vivian 

Carita Rabello, fls. 173, último parágrafo, para que tome ciência, e, 

requeira o que de direito, no prazo de dez dias, para a satisfação do seu 

direito sucessório.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 818546 Nr: 24885-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLI DAL'MASO, MAC, DERLI DAL'MASO, TAFILA 

POLINI CRIPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSEMARI CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI - OAB:

 Após, oportunize-se a manifestação da herdeira Táfila Polini Cripa, pelo 

mesmo prazo, e, em seguida, havendo interesse de incapaz, art. 178, II, do 

CPC, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos para análise. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 953706 Nr: 1882-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSY KELLY DIAS MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY RODONY DE JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCANTARA - OAB:19.718/MT, Djalma Jose Alves Neto - 

OAB:15191/E

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a certidão de fls. 203, no prazo de cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000604-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVES RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1000604-08.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição c/c tutela de urgência liminar (curatela provisória) Vistos. Defiro 

os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela de urgência liminar 
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(curatela provisória) movida por Neves Rodrigues de Souza em face de 

Alice Rodrigues de Souza, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que a Requerida é sua irmã, solteira e possui 

um filho, o qual é portador de doença mental. Esclarece que a Requerida é 

portadora de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0) que nos últimos 

meses começou a apresentar maior irritabilidade e agressividade, se 

recusando a receber seus irmãos em sua casa, repelindo-os do portão a 

fora, o que fez com que procedessem a internação da mesma para que 

recebesse tratamento adequado. Informa que a Requerida é aposentada, 

se encontra internada em uma clínica particular e o Requerente e seus 

irmãos, não possuem condições de arcar com as despesas. Todavia, 

possui conhecimento de que o salário auferido por ela é bastante para 

quitar os débitos. Dessa forma, pede seja concedida liminar de 

antecipação dos efeitos da tutela e que seja nomeado o Requerente 

curador provisório da Requerida a fim de que possa representá-la nos 

atos da vida civil, sobretudo na adequada gestão dos recursos 

fundamentais à sua manutenção Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Relatei. Fundamento e Decido. 

Considerando os fatos alegados, apoiados na prova documental juntada 

com a inicial, em especial, atestado médico acostado sob o Id n. 11357994; 

Considerando, mormente a necessidade de amparar a Interditanda material 

e socialmente, estando este juiz convencido da probabilidade lógica do 

direito da Interditanda, uma vez confrontada as alegações e as provas 

disponíveis nestes autos, embora início de cognição, com fundamento no 

artigo 300 e 749, parágrafo único do Código de Processo Civil, antecipo os 

efeitos da tutela pretendida, para o fim de nomear, desde logo, o Sr. Neves 

Rodrigues de Souza como Curador Provisório de sua irmã Alice Rodrigues 

de Souza, para os fins de representa-la ou assisti-la em todos os atos da 

sua vida civil, ficando referido Curador Provisório nomeado como 

depositário fiel dos valores recebidos ou a receber, inclusive para que 

possa representa-la junto a quaisquer Órgãos e repartições Públicas 

Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, empresas públicas ou 

mistas, podendo abrir e movimentar contas bancárias, comprar alimentos, 

roupas, medicamentos, se necessário, etc. Ficando obrigado à prestação 

de contas quando instado a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

artigo 553 do CPC, e as respectivas sanções. Ficando, também 

terminantemente vedado ao Curador, a alienação e/ou oneração de bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, (valores), acaso 

pertencentes a Interditanda, e ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com 

autorização judicial. Lavre-se termo de curatela provisória, devendo 

constar que é terminantemente vedada à alienação ou oneração de bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes a Interditanda, e 

ainda, a proibição do Curador de fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome da Interditanda, salvo com autorização judicial. Considerando que 

a Interditanda atualmente se encontra internada no Centro de Tratamento 

Feminino Rosa de Saron na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, 

substituo o ato de entrevista por este juiz, pela realização de um estudo 

psicossocial, in loco, através de carta precatória, que deverá descrever 

minuciosamente acerca da vida da Interditanda, negócios, bens, vontades, 

preferências, laços familiares e afetivos, e o que mais parecer necessário 

para convencimento quanto a capacidade da Interditanda para praticar 

atos da vida civil. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Através da mesma carta precatória, proceda-se a citação da 

Interditanda sobre o teor desta ação, para querendo impugnar no prazo de 

15 (quinze) dias. Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do 

artigo 245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar 

que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. 

§ “1º - O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a 

ocorrência”. Considerando os termos do art. 752, § 2º do CPC, caso a 

Interditanda, ou qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido 

artigo não intervenham no processo, fica desde já nomeada como 

Curadora Especial a d. Defensora Pública Gislaine Figueira Desto a quem 

se dará vista dos autos para os fins de direito. Independentemente das 

providências acima, determino a realização de perícia médica da 

Interditanda, a qual, desde já, fica designada a data de 27/08/2019, a partir 

das 08:30 da manhã, por ordem de chegada. Nomeio, para tanto, como 

perito Judicial o Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, que atua no IML – 

Instituto Médico Legal (Rua dos Parecis, s/nº, Carumbé, telefone 

3613-1208), para proceder ao exame da Interditanda, mormente, para 

atestar quanto à efetiva possibilidade de a Requerida gerir a sua própria 

pessoa, com a observância, primordial, dos seguintes quesitos: 1) – A 

Interditanda é portadora de alguma anomalia psíquica ou deficiência física? 

2) - Em caso positivo, essa anomalia psíquica ou deficiência física é 

permanente ou transitória? 3) - A anomalia/deficiência a torna absoluta ou 

relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil? 4) - Em razão da 

referida anomalia/deficiência, tem a Interditanda condições de 

discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e 

administrar seus bens? 5) - Outros esclarecimentos que o Sr. Perito 

entenda importante para melhor apreciação da situação da Interditanda, 

mormente no que diz respeito à necessidade ou não de sua interdição 

(total ou parcial), no sentido de cumprir o que determina o art. 753, 2º do 

CPC: “O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos 

para os quais haverá necessidade de curatela”. O laudo deverá ser 

juntado aos autos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a realização 

da perícia. Juntado o relatório de estudo psicossocial e o laudo pericial, 

nos termos do art. 754 do CPC, ouça os interessados e após, conclusos. 

Intime-se o Requerente, através de sua d. patrona, para apresentar a 

Requerida, munida de seus documentos pessoais, laudos médicos e 

outros documentos, junto ao Instituto Médico Legal para realização da 

perícia acima designada. Oficie-se ao Perito comunicando-se da 

nomeação, bem como encaminhem-se os quesitos a serem respondidos. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito em subst. 

legal

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036901-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REGINA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT0008345A 

(ADVOGADO)

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO YOSHIAKI YAMASAKI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1036901-48.2017.8.11.0041. Ação: 

Guarda Unilateral c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas 

Supervisionadas com pedido de tutela de urgência (Suspensão provisória 

de visitas paternas) Vistos. Verifica-se em consulta ao Sistema Apolo que 

tramita perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher Medida Protetiva de Código n. 503913, proposta 

pela Requerente em face do Requerido cuja decisão proferida por aquele 

Juízo em 06/02/2018, entre outras medidas/determinações, fixou alimentos 

provisórios, manteve a guarda unilateral da criança em favor da 

mãe/Requerente e determinou que, a princípio, as visitas ocorram de forma 

assistida. Diante disso, cumpre ressaltar que o artigo 33 da Lei nº 

11.340/2006 traz que toda e qualquer demanda de natureza familiar que 

tenha como nascedouro a ocorrência de episódios de violência doméstica 

deverão ser processadas e julgadas perante as Varas de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. Logo, se referido artigo atribui às 

Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

competência para processar e julgar "as causas decorrentes da prática 

de violência doméstica e familiar contra a mulher", é de se entender que 

nele está incluída a hipótese destes autos, uma vez que conforme se 

verifica, os pedidos constantes nesta ação já foram, provisoriamente, 

atendidos na medida protetiva que corre perante o Juízo da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Neste 

sentido, aliás, é firme a jurisprudência do e. TJMT: “(...) É incompetente o 

Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que consoante o 

artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão competência cível e 

criminal para conhecer, processar e julgar demandas dessa natureza ” 

(TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 42373-2011, Rel. Desa. Clarice Claudino 

da Silva, j. em 10/8/2011) (g.n.) Ainda: "[...] Pedido que tem por fundamento 

ou mantenha relação com a prática de violência doméstica e familiar contra 

a mulher submete-se à competência de juízo especializado para estas 

causas. A força atrativa do art. 14, da Lei n. 11.340/2006 torna absoluta a 
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competência do juízo especializado em violência doméstica e familiar para 

as ações que envolvam as mesmas partes . Decisão que não submete o 

pedido ao exame de mérito, mas o afasta sob o argumento de via judicial 

imprópria, impõe sua devolução ao juízo a quo. (...).” (TJ/MT, 5ª Câmara 

Cível, RAI nº 113921/2011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 

em11/04/2012) (g.n.) Pelo exposto declino a competência e o faço para 

determinar a remessa destes autos ao r. Juízo da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, com as cautelas de 

estilo, mediante as baixas e anotações necessárias. Às providências, com 

urgência. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito em subst. legal

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1171445 Nr: 40761-11.2016.811.0041

 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: BYODS, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:OAB/MT 19.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 05/03/2018 ÀS 

16:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79376 Nr: 8375-16.2002.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISP, RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:000-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONIQUE ABREU 

GAMA, para devolução dos autos nº 8375-16.2002.811.0041, Protocolo 

79376, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 794419 Nr: 735-73.2013.811.0041

 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: PPRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FONSECA CORRÊA - 

OAB:7041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A/MT, NAMIR JACOB - OAB:11976/MT

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:

 INTIMAÇÃO DA DECISÃO: "(...)Intime-se a parte Exequente, para se 

manifestar sobre os documentos de fls. 242/244 no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 992161 Nr: 19518-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMFC, JEAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522/MT, Jeferson Silva Correa - OAB:19246, 

NAIME MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10.789/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2.062/MT, 

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - OAB:13870

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAREM-SE 

ACERCA DO RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL DE FLS. 119/121, 

NO PRAZO COMUM DE 05 (CINCO) DIAS.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032578-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - 692.592.831-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimado (ID 11257794), o 

executado deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003459-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. B. (EXEQUENTE)

L. R. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. O. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT0018786A (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 Certifico que, intimada da certidão de ID 

10739137, a parte exequente deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar. Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação do executado no ID 

10685937e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente 

a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, sob pena de extinção. 

Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003044-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ANA NILCE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ZENAIDE SOUSA PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DOMINGOS SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LEANDRO PIRES PINHEIRO (REQUERENTE)

JOILSON SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ADAIL SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)
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ZENILDE PINHEIRO ALVES (REQUERENTE)

ANA MARIA SOUZA DE ANDRADE (REQUERENTE)

JULIA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LINDINALVA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Catiucia Lins de Almeida Gariglio OAB - MT0010126A-O 

(ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0015555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORACY DE SOUZA SA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que os herdeiros Leandro, Evandro e 

André, filhos do falecido Domingos, filho da Inventariada, foram 

devidamente citados via correio (ID 10936292). Certifico também que, nada 

obstante a peça de ID 9569882 mencionar que carreava aos autos a 

procuração outorgada pelo herdeiro Ailton, referido documento não 

acompanhou aquela peça. Certifico ainda que, intimada da certidão de ID 

10382331, para se manifestar sobre o resultado negativo para a citação 

da herdeira Claudicéia, a Inventariante deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar. Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a Inventariante a fim de, no 

prazo legal, se manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

10541588 (carta de citação de Laudicéia), bem como para carrear aos 

autos a procuração do herdeiro Ailton e, após, para irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 8 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1021177-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/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 teor da certidão de ID 

11676051, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 8 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028657-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIA RODRIGUES NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TADEU THOMMEN (RÉU)

MARCELLO DENNIS THOMMEN (RÉU)

MAURICIO MAURO THOMMEN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028657-33.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 11276470, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 8 de 

fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012856-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANY ABRAO NONAKA OAB - 027.580.991-95 (REPRESENTANTE)

POLIANA CARVALHO VIOLA OAB - MT22794/O (ADVOGADO)

LUANA EUNICE OLIVEIRA ABREU OAB - MT15442/O (ADVOGADO)

MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR CORRAL OAB - MT14301/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. D. S. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-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 1012856-77.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, via DJE, faço a intimação da PARTE AUTORA, por meio do seu 

advogado constituído, para comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para o dia 22/11/2017, às 15:00h, 

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. Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012856-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANY ABRAO NONAKA OAB - 027.580.991-95 (REPRESENTANTE)

POLIANA CARVALHO VIOLA OAB - MT22794/O (ADVOGADO)

LUANA EUNICE OLIVEIRA ABREU OAB - MT15442/O (ADVOGADO)

MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR CORRAL OAB - MT14301/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. D. S. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-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 1012856-77.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, via DJE, faço a intimação da PARTE REQUERIDA, por meio do 

seu advogado constituído, para comparecerem na audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 22/11/2017, às 15:00h, 

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. Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025669-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. N. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11671377, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 
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de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 8 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 866308 Nr: 6620-34.2014.811.0041

 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: ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA, EVELYN MARIA 

AGUIRRE HADDAD, JOSÉ ORLANDO AGUIRRE HADDAD, ÉRICA 

APARECIDA AGUIRRE HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAMIL JOSÉ HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIBIA MARIA ANGELINI DE 

ANDRADE PESSOA - OAB:18.053, MARCOS GATTASS PESSOA JÚNIOR 

- OAB:12.264, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:16214, OSVALDO 

ROLDÃO DA SILVA NETO - OAB:24362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) OSVALDO ROLDÃO DA SILVA NETO a devolver os 

autos em epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1085302 Nr: 3945-30.2016.811.0041

 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: RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFDS, OFDS, EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR BORDEST - 

OAB:9531/MT, RAQUEL C. DE LEON BORDEST - OAB:6107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WILLIAN BATISTA - 

OAB:19793/0

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) RAQUEL C. DE LEON BORDEST a devolver os autos em 

epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 232577 Nr: 1965-97.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. H. S. T., ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACY FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12.937/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT, ROSIMEIRE LUCIA FRANCOLINO DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/0, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) KATIA VALADARES SILVA a devolver os autos em 

epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 708982 Nr: 1949-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA, CRISTIANE 

CONCEIÇAO VIEIRA DE SOUZA, LEDA MARIA FERREIRA ADDOR VIEIRA 

DE SOUZA, HUMBERTO CARDOSO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ERNANI VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, FRANCISCO ANTÔNIO MARTINS COSTA MOTTA - 

OAB:61.609/RS, TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO - OAB:14217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO a devolver os 

autos em epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 759204 Nr: 11494-33.2012.811.0041

 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: JOÃO AUGUSTO DE MATOS, DIVA CHAVES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834/MT, GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - OAB:13744/MT, 

IRINALDO JOSE DA ROSA - OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO a devolver 

os autos em epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 958222 Nr: 4067-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIZINA DA CRUZ SILVA, ORMINDA FERREIRA NUNES, 

JOAQUIM DOMINGOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO NUNES VEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, WANDER 

MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) WANDER MARTINS BERNARDES a devolver os autos 

em epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 218536 Nr: 27218-24.2005.811.0041

 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: SOG, LOG, APGDML, JVDP, A-ACICESL, JFFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548, EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8.548 - MT, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779, 

MARCELO FALCAO FERREIRA - OAB:11242, MOACIR ALMEIDA 

FREITAS JUNIOR - OAB:9.674/MT, MONIQUE FACCIN VILELA - 

OAB:17.724, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, THALLES DE 

SOUZA RODRIGUES - OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:13.738/B, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:203049/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR a devolver os autos 

em epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 445196 Nr: 19914-95.2010.811.0041

 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: ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES, LUISA NUNES 

GUIMARAES, LENISE NUNES GUIMARÃES, DANILO NUNES GUIMARÃES, 

RONILDA DE CASTRO SANTUÁRIO SILVA, INGRID SANTUÁRIO 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROGERIO OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677-O/MT, DARCI INES JAGER PEREGO - OAB:15901, FLÁVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925, MARCIA REGINA ALMEIDA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 19.840, MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, ROGÉRIO NUNES 

GUIMARÃES - OAB:6.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS a devolver os 

autos em epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 885778 Nr: 20360-59.2014.811.0041

 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: ROSANE COMINETTI PIRAN, MECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALCIR JOSE PIRAN, ROSANE 

COMINETTI PIRAN, JPCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB: 2292-MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, ROBERTO DIAS 

DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP, ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - 

OAB:15556/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte INVENTARIANTE a fornecer meios 

ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça, por meio da 

emissão de guia através do site do TJMT, carreando aos autos a guia e o 

respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar cumprimento ao 

mandado já expedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1153923 Nr: 33470-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLDS, GELDJQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573 - MT, MARCELA DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:10.242/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) CARLOS GARCIA DE ALMEIDA, a devolver os autos em 

epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1224399 Nr: 12957-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCFA, PCFADG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a manifestação do executado nas fls. 36/38, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar, e, após, para irem ao MinistérioPúblico e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1270573 Nr: 27859-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENIFFER NAYARA CANAVEZ ROMANO, SILVANA 

FATIMA GOMES CANAVEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON CARLOS ROMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

FASIPE - OAB:12.565/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.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037621-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1037621-15.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 15.900,00; Requerente: 

AUTOR: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Requerido: RÉU: 

ESTADO DO MATO GROSSO FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. DECISÃO:"... RECEBO A EMENDA A INICIAL. No que tange 

ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua concessão, 

conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade 

do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Em relação à probabilidade do direito alegado, urge frisar que não cabe ao 

Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, sendo passível 

a intervenção apenas para analisar a legalidade e validade das decisões 

administrativas. Com efeito, em análise preliminar, a despeito dos 

argumentos da parte autora, constata-se que o processo administrativo 

transcorreu sem nulidades, tendo sido respeitados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Ademais, o parágrafo único, do artigo 7º 

e os artigos 25, §1º, e 34 ambos do CDC, dispõe que todas as empresas 

que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são 

solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até 

porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica. Outrossim, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de multa, nos termos 

do art. 56, I. Assim, ausente evidente ilegalidade, descabida em sede 

preliminar a suspensão da multa administrativa aplicada. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON DE 

UBERLÂNDIA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, 
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DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DAS 

IRREGULARIDADES APONTADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- 

Não demonstrada de plano a verossimilhança das alegações iniciais, ante 

a ausência de comprovação, de plano, das irregularidades que viciariam o 

processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON 

de Uberlândia, impõe-se o indeferimento da liminar. 2- Recurso a que se 

nega provimento.” (TJMG - 6ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 

1.0702.13.073917-1/001 - Relator: Des. CORRÊA JUNIOR. j. 11/03/2014) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA. 

ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. MULTA PROCON. VÍCIOS E 

IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO 

PROVIDO. 1. A antecipação de tutela, para ser concedida, exige o 

preenchimento dos requisitos elencados no art. 273, do Código de 

Processo Civil: prova inequívoca; verossimilhança da alegação; fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou abuso do direito de 

defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 2. Ausente a 

demonstração, em sede de cognição sumária, de vícios no procedimento 

administrativo instaurado no PROCON Municipal, que ensejou a aplicação 

da multa administrativa, deve ser desconstituída a decisão proferida pelo 

magistrado a quo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.” (TJMG - 8ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 

1.0702.12.041551-9/001 - Relator: Des. BITENCOURT MARCONDES. j. 

19/02/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DE MULTA - PROCON - LIMINAR COM 

NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - 

RECURSO PROVIDO. - Para a concessão da medida liminar, devem 

concorrer concomitantemente dois requisitos, quais sejam, o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. - Sendo o PROCON órgão legítimo para atuar 

em casos que envolvam a apuração das infrações à legislação das 

relações de consumo, bem como a aplicação de penalidades correlatas, e 

não sendo possível aferir de plano qualquer irregularidade no processo 

administrativo precedente, não vislumbro os requisitos necessários ao 

deferimento da medida liminar cautelar. - Recurso provido.” (TJMG - 1ª 

Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0702.12.038905-2/001 - 

Relator: Des. EDUARDO ANDRADE. j. 16/10/2012) Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No que tange ao procedimento, o 

Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se 

a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 

04/2016/PRES informando que estão sendo tomadas todas as 

providências para implantação de plataformas de conciliação/mediação, 

porém, neste momento não é possível atender ao disposto no NCPC. 

Assim, por ora, DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 

335, inciso III, e 183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 

344 do referido Codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora 

em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 8 de fevereiro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035682-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029781-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARTINS MAGALHAES OAB - GO21230 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE RODRIGUES GOMES (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isto, HOMOLOGO 

a desistência da parte autora no prosseguimento da lide, e em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis no caso vertente. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004024-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1004024-55.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PETIÇÃO (241) Valor causa: R$ 10.000,00; Requerente: REQUERENTE: 

ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA Requerido: REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. DECISÃO:" "...promova nova intimação da requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321 do 

CPC), emendar a inicial..." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 357332 Nr: 27662-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAELÇO DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VENDRUSCULO 

POSSARI - OAB:12.811/MT, INDIANARA BERTOLDO VESTANA - 

OAB:10977, JULIO CÉSAR DA SILVA - OAB:10.594, KARINA OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:8567-B, LUCIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:15.167/MT

 Intime-se o ente público Executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535 do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 
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(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Anoto que a presente ação tramitar-se-á sob o pálio dos Benefícios da 

Justiça Gratuita.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 910317 Nr: 37070-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ORLANDO LEHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 RECEBO a petição de fls. 133/167 como pedido de Liquidação por 

Arbitramento, conforme determinado no acordão.

 Intime-se a parte requerida/executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, 

notadamente as fichas financeiras da parte autora, conforme art. 510, do 

Código de Processo Civil, a fim de apurar se houve a efetiva defasagem 

do valor.

 Deixo para momento oportuno a nomeação de perito ou remessa dos 

autos à Contadoria Judicial.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790004 Nr: 44041-29.2012.811.0041

 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: IZONEL RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840351 Nr: 44753-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:

 Intime-se o ente público Executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535 do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Anoto que a presente ação tramitar-se-á sob o pálio dos Benefícios da 

Justiça Gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 992893 Nr: 19847-57.2015.811.0041

 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: JOSÉ APARECIDO BRASQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 

por JOSÉ APARECIDO BRASQUI, contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

O autor narra que em 5.6.2013 teve veículo Toyota Corolla/XEI, placa NJL 

4280, roubado por meliantes, conforme consta em boletim de ocorrência 

atrelado à inicial.

Afirma que após ter noticiado o fato à autoridade policial, realizou por 

conta própria, juntamente com seus familiares, muitas buscas de seu bem, 

todas infrutíferas, tendo também atualizado o seu endereço perante os 

órgãos públicos para facilitar o seu encontro no caso de recuperação do 

automóvel.

Salienta que foi notificado em 20.3.2014 de que seu veículo teria sido 

encontrado, devendo comparecer a Delegacia Especializada de 

Repressão à Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA) da Capital e 

apresentar documentos para retirada do bem no pátio do DETRAN.

Aduz que apresentou seus documentos e foi encaminhado ao pátio do 

DETRAN para retirar seu carro, ocasião em que alega ter suportado a 

desagradável surpresa de encontrá-lo totalmente depreciado, faltando 

peças e vários acessórios.

Argumenta que ao indagar a razão do atual estado do seu veículo a um 

funcionário do DETRAN, recebeu a notícia de que o seu bem foi 

apreendido em uma blitz da Polícia Militar em 7.7.2013 e permaneceu no 

pátio do DETRAN durante todo este período.

Defende que não havia razão para que se demorasse tanto em avisá-lo da 

recuperação de seu carro, o que demonstra a desídia com que foi tratado 

o seu caso.

Sustenta que em razão da omissão do Estado, suportou prejuízos de 

ordem material e moral.

Com base em tais fundamentos, requer a condenação do Estado ao 

pagamento de danos materiais na quantia de R$ 1.876,85, e de danos 

morais no valor de R$ 47.280,00.

Com a inicial de fls. 5/9, vieram os documentos de fls. 10/26.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 31/59. O 

ente arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento 

de que o DETRAN era quem deveria responder pela demanda. No mérito, 

defendeu a improcedência dos fundamentos e pedidos veiculados na 

inicial.

Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 

61/62.

O Estado manifestou que não teria outras provas a produzir (fl. 64) e a 

parte autora apresentou rol de testemunhas (fl. 65).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado, 

infere-se que deve prosperar.

Com efeito, da narrativa exposta na inicial e documentos atrelados ao 

feito, infere-se que o ato ilícito ensejador da pretensão foi causado pelo 

DETRAN/MT, órgão ao qual incumbia, por zelo, antes ou logo após a 

guarda do automóvel em seu pátio em 6.7.2013, realizar a checagem 

completa do veículo em seus registros, constatando de imediato a 

existência do registro de roubo em 5.6.2013, o que somente foi verificado 

em 6.1.2014 (fl. 17).

Contudo, a autarquia de trânsito é uma entidade dotada de personalidade 

jurídica própria e possui autonomia administrativa e financeira, devendo, 

pois, ser responsabilizada por seus próprios atos.

Assim, o DETRAN é o único legitimado passivo pertinente para responder 

pelos alegados prejuízos (de ordem material e moral) que teriam sido 

causados por sua omissão administrativa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DA 

AUTARQUIA ESTADUAL - AÇÃO MOVIDA CONTRA O DETRAN/MT - 

ÓRGÃO DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA - AUTONOMIA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DEFESA JUDICIAL FEITA POR 
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ADVOGADOS CONTRATADOS PELA AUTARQUIA - APELO INTERPOSTO 

PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

RECONHECIDA - APELO NÃO CONHECIDO. A autarquia é uma entidade 

dotada de personalidade jurídica própria, distinta daquela que a criou, 

possuindo autonomia administrativa e financeira, responsabilizando-se 

totalmente por seus atos. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a 

interposição de Apelo em ação indenizatória movida contra o DETRAN/MT, 

já que tal órgão possui advogados contratados para tal finalidade. (...)” 

(Apelação / Remessa Necessária 62401/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

31/07/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. ATO DO DETRAN. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. O Estado não é parte legítima em ação de indenização por ato 

praticado pelo DETRAN. Extinta a ação por ilegitimidade passiva. Apelo 

prejudicado.” (Apelação Cível Nº 70071927172, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 

25/05/2017)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO – 

CUSTÓDIA DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

REJEITADA – INCIDÊNCIA do ART. 37, § 6º, DA CRF – CONDUTA 

OMISSIVA DO ESTADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO 

MORAL – PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. Responde a autarquia de trânsito quanto ao furto 

ocorrido em seu depósito, não havendo falar em ilegitimidade passiva, 

porque a teoria do risco administrativo, consagrado no art. 37, § 6º, da 

CRF, se aplica às Autarquias, que, também, respondem objetivamente por 

seus atos. Impõe-se o dever de indenizar os danos, se configurada a 

omissão e a negligência do dever de cuidado e o nexo de causalidade 

existente entre o ato omissivo do órgão estatal em não realizar a devida 

segurança dos bens a ele custodiados. (...)” (ReeNec 79591/2015, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E BAIXA DE MULTAS DE TRANSITO - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – ACOLHIDA. O 

Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

demanda que tem por finalidade a baixa de multas de trânsito e concessão 

de indenização por danos materiais, decorrentes de prejuízos causados 

por desídia de serviços prestados pelo DETRAN/MT, autarquia detentora 

de personalidade jurídica própria.” (Ap 151822/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 10/03/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DIRIGIDA 

CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA 

AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no 

pólo passivo da demanda que tem por finalidade a concessão de 

indenização por danos materiais e lucros cessantes, decorrentes de 

prejuízos causados por desídia de serviços prestados pelo DETRAN/MT, 

autarquia detentora de personalidade jurídica própria. Se a moto do 

apelante, depositada no pátio do DETRAN/MT, foi entregue para pessoa 

diferente do seu proprietário, é a autarquia que deve responder a ação 

indenizatória.” (Ap 79807/2008, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2009, 

Publicado no DJE 03/12/2009)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATO LESIVO IMPUTADO AO 

DETRAN - AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - RECURSO IMPROVIDO. Quando o 

ato que ensejou o pedido de indenização for atribuído ao DETRAN, o 

Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

demanda, uma vez que aquele Departamento, sendo uma autarquia, 

possui personalidade jurídica própria, que não se confunde com a do ente 

estatal, sendo ainda dotado de autonomia administrativa e financeira.” (Ap 

18605/2005, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2005, Publicado no DJE 22/08/2005) 

(destaquei)

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar arguida na contestação e 

RECONHEÇO a ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Mato 

Grosso.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fundamento no art. 485, VI do 

CPC/2015.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono do requerido, 

ficando estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará 

suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do 

estatuído no artigo 98, §3º, do CPC/2015.

P. R. I.

 Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1059616 Nr: 50843-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA ANTONIA PEREIRA, MARIO TORRES NETO, 

MAYALU NEPONCENO DE OLIVEIRA GALLIO, BENVINDO JOSÉ DE 

SOUZA, ANDRÉIA PEREIRA BATISTA, PATRICIA AZAMBUJA GARIGLIO, 

GRACYKELLYS SILVA TOLEDO, JOELMA BARROS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a presente ação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 172388 Nr: 21201-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:13004, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte impugnada para se manifestar acerca da petição e 

documentos acostados em fls. 232/239, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 387890 Nr: 23763-12.2009.811.0041

 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: MARIONEI LINO MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MIGUEL CALIX FILHO 

- OAB:9192/MT, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, JAMILE 

CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494, JULIANA MACHADO 

RIBEIRO - OAB:15581/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14.415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699, SILVIA REGINA SIQUEIRA L. OLIVEIRA - OAB:7149-B, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - NPJ/UFMT - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS- 

PROCURADORA FEDERAL - PF/MT - OAB:

 Diante da certidão de fl. 121, intime-se, novamente, a parte autora 

pessoalmente por meio de oficial de justiça para que de prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

O oficial deverá se diligenciar para verificar quanto ao óbito noticiado à fl. 

107, pedindo inclusive a apresentação da certidão.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 734332 Nr: 30622-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIRA BULHÕES PERRUPATO, WALTER GARCIA 

PERRUPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB:5493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito (fl. 269), no 

prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Proceda com a conversão do feito para cumprimento de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 738868 Nr: 35466-66.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYSON MARTINS PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:SIAPE 1378646

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a sentença de fls. 99/100, escorreita a ordem de 

revogação do benefício conforme informado pelo INSS à fl. 102 verso.

Outrossim, DEFIRO o pedido de vistas dos autos de fl. 102 verso.

Ademais, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 99/100.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 756447 Nr: 8546-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDELIZ DE OLIVEIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CRUVINEL VALADÃO - 

OAB:33.481/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Em atenção à peça de fl. 97/98, manifeste-se a parte autora, no prazo de 

5 dias, em relação ao que foi informado pelo Estado às fls. 59/59 verso e 

61/62 verso, em especial no que tange à suposta transferência de seu 

prontuário para o DETRAN/GO em 6.11.2013, o que estaria impedindo a 

efetivação do determinado na sentença.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 984036 Nr: 15916-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 VISTOS ETC.

DEFIRO o pedido de liquidação de sentença (fls. 209/210), que se dará por 

arbitramento nos termos do art. 509, I, do NCPC e servirá para 

constatação da defasagem remuneratória devida para fins de 

incorporação e para pagamento das parcelas retroativas devidas.

Retifique-se o tipo de ação na capa dos autos para execução de título 

judicial e, sendo o caso, altere os nomes das partes nos polos da 

demanda.

Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres, cálculos e/ou apontamentos e documentos 

elucidativos sobre o valor que entendem pertinente para liquidação do 

julgado.

Após, sendo o caso, será nomeado perito para o deslinde da liquidação 

(art. 510, NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063659 Nr: 52615-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ AMELIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1064359 Nr: 52880-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO PENNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314, FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - 

OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Trata-se de Liquidação por Arbitramento ajuizada por MARIA DO 

SOCORRO PENNA em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Intime-se a parte requerida/executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos.

Deixo para momento oportuno a nomeação de perito ou remessa dos 

autos à Contadoria Judicial.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886663 Nr: 21022-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE SIQUEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT, FELIPE ERNANDES BARBOSA CORRÊA - 

OAB:16.872/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, destinada ao 

cumprimento do Mandado de Intimação e Entrega de Documentos, para 

pagamento de RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920022 Nr: 43460-43.2014.811.0041

 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: PEDRO LUIS BONASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECREARIA 

ESTADUAL DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Trata-se de Ação Cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência aforada por PEDRO LUIS BONASSI contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, para fornecimento de tratamento domiciliar pelo sistema 

HOME CARE, com equipe multidisciplinar, incluindo médicos, fisioterapia, 

enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e insumos, bem como 

dispêndio com o consumo da energia elétrica referente ao tratamento 

domiciliar e todos os demais procedimentos necessários, em caráter de 

urgência, uma vez que é paraplégico por trauma raquimedular com ulcera 

isquiática bilateral com tecido necrótico e osteomielite (CID 10: S06. 9) e 

(CID 10: T90.9), conforme prescrição médica de f. 53.

 A liminar foi deferida às fls. 54/55.

 Em razão da inércia do Estado em cumprir a determinação judicial, foi 

determinada a prestadora de serviços QUALYCARE SEV SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA que oferecesse o atendimento.

 Destaco que já foram realizados inúmeros bloqueios para cumprir a 

decisão judicial, e o ESTADO tem se mantido inerte para cumpri-la, como 

também, não há nos autos informação de que o autor foi incluído no 

serviço de atenção domiciliar ou que está regulado.

 Assim, considerando que há empresa contratualizada pelo ESTADO para 

realizar o serviço, o ofício circular nº 17/2017- PRES do Tribunal de 

Justiça, o qual condiciona a liberação de alvarás eletrônicos, para as 

demandas judiciais que tenham por objeto o acesso para aos Serviços de 

Atenção Domiciliar (home care) e ainda, os altos bloqueios já realizados.

Fundamento e decido.

 O artigo 6° do Código de Processo Civil preceitua que “Todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

 Vale ressaltar que, a lealdade processual e o dever de cooperação das 

partes, inseridos no princípio da boa-fé, são norteadores do processo.

Da mesma forma, o artigo 77, inciso IV do CPC estabelece que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que 

participam do processo o cumprimento das decisões judiciais sem criar 

embaraços. In verbis:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 

provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

Desse modo, observo que a Reclamada e a SES devidamente intimadas 

para apresentarem relatório de supervisão acerca da classificação 

estabelecida pela empresa cumpridora da ordem judicial (QUALYCARE 

SERVIÇOS DE SÁUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA), quedaram-se 

inerte, contudo, entendo ser pertinente a apresentação do referido 

relatório.

 Destaco que há nos autos informação de que existe empresa 

contratualizada, porém, não existe manifestação pelo requerido se o autor 

será incluído nos serviços da mesma.

 Aportou apenas petição da Help Vida (487/488), de que não teria 

condições de receber o autor, pois não possuem equipamentos e pessoal, 

o que seria normalizado após o pagamento de valores devidos pelo 

Estado.

 Acrescento ainda, que além da cautela com os cofres públicos, somando 

a notória crise que se tem notícia pela qual o ESTADO atravessa, 

imperiosa a manifestação precisa do ente estatal.

 Friso, novamente, que a Secretaria Estadual de Saúde (certidão fls. 420) 

já havia sido intimada para trazer o relatório de supervisão do paciente, 

mas, manteve-se silente.

 Por fim, esclareço que quando não há manifestação precisa da parte 

reclamada, também se movimenta a máquina pública de forma 

desnecessária, o requerente e sua família se sentem fragilizados, e o 

judiciário não vê outra saída para se preservar o bem maior jurídico 

tutelado, qual seja, a VIDA, que é realizar o bloqueio judicial das contas 

públicas.

 Diante do exposto, DETERMINO, mais uma vez, à SES e ao ESTADO DE 

MATO GROSSO, no prazo de 10(dez) dias, que cumpra o seguinte :

a) o item “b” da decisão encartada às fls. 412, e realize o relatório de 

supervisão acerca da classificação estabelecida pela empresa 

cumpridora da ordem judicial;

 b) informe quanto a possibilidade de inclusão do autor junto a empresa 

contratualizada HELP VIDA;

c) qual estado de saúde do autor;

d) se o autor já está regulado;

e) a inclusão do paciente no Serviço de Atenção Domiciliar.

Intime-se, pessoalmente, o Secretário de Sáude do Estado de Mato 

Grosso.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

conclusos.

 Cumpra-se em regime de plantão .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 384984 Nr: 21063-63.2009.811.0041

 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: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando o motivo e os pontos que 

pretendem esclarecer.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923146 Nr: 45312-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLÍNIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denize Costa Santos 

Borralho - OAB:3607, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

c/c Pedido de Tutela Urgência ajuizada por PLÍNIO PEREIRA DA SILVA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando a realização de 

angioplastia com stent de membro inferior esquerdo, incluindo suporte de 

Unidade de Terapia Intensiva- UTI.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/17.

Deferida a tutela antecipada fls. 18/20.

O requerido contestou tempestivamente.

Impugnação às fls. 33.

Parecer Ministerial pela confirmação da liminar e procedência da ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Atento aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, visto não haver necessidade de dilações 

probatórias.

Aduz a parte autora, em síntese, que é diabético e hipertenso, e por 

complicações, apresentou insuficiência arterial crônica de membro inferior 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 208 de 516



esquerdo, com oclusão da artéria femoral superficial grave, internado no 

Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

 Assim, o médico assistente emitiu laudo solicitando a realização de 

angioplastia com stent de membro inferior esquerdo.

 Assevera que o retardo na realização da cirurgia de urgência , corre o 

risco de perda do membro lesado.

 Desta forma, por não ter condições de arcar com as despesas do 

tratamento, requer o fornecimento do mesmo com fundamento em seu 

direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal.

 Pelo Juiz que presidia o feito foi deferida a antecipação dos efeitos da 

tutela (fls. 18/20).

 Primeiramente, é inquestionável a necessidade de se implantar um sistema 

de saúde que dê a todos os cidadãos a possibilidade de ter um tratamento 

médico adequado e de qualidade, em atenção ao art. 196 da Constituição 

Federal.

O direito à saúde vem elencado na Constituição Federal como direito 

básico de todo cidadão, em seu artigo 196 , sendo dever do Estado e de 

relevância pública tais serviços, consoante o artigo 197 da Carta Magna.

Destaca-se que no caso em tela há indicação médica (fls. 12/15), e seu 

retardo poderá causar danos irreparáveis a parte autora.

 Importante salientar que, não se pode deixar ao desamparo as pessoas 

necessitadas. O usuário do SUS tem direito a um atendimento que permita 

o seu tratamento de forma adequada, pois, estamos diante de um direito 

indisponível e auto-aplicável.

 O acesso à saúde é garantido a todos e deve ser o objetivo principal do 

poder público. Deste modo, o paciente não tem como aguardar a espera 

de soluções administrativas, devendo o ente público se programar para 

situações como as que ocorrem com a parte autora.

A vida e a saúde constituem a fonte fundamental e primeira de todos os 

outros bens jurídicos, constituindo-se obrigação inarredável do Poder 

Público assegurar sua realização (RJTJRGS 182/386)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ESTADO. 

SAÚDE. INSUMO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. FRALDAS 

GERIÁTRICAS. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. 

PROVAS DA NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO. - O direito à saúde e a solidariedade dos 

entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal 

de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação 

sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da 

Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer 

regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à 

dignidade. – As fraldas geriátricas são essenciais à proteção da saúde e 

da dignidade do adulto enfermo e não se tratam de mero item de conforto, 

facilitador de determinada situação pouco incômoda, passíveis de 

substituição simples e por item tão eficaz quanto. - Pedido procedente. 

Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA, DE PLANO. 

(Apelação Cível Nº 70062342860, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 

03/11/2014)

Destarte, é dever do Estado (União, Estado e Municípios) garantir o direito 

e acesso à saúde para todos, em decorrência do princípio da 

universalidade e da igualdade. Inclusive, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou seja, por 

todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 

196, todos da Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 

550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, 

Segunda Turma, DJE de 16-8-2012)

Assim, a responsabilidade para cuidar da saúde e da assistência pública é 

compartilhada entre a União, os Estados e os Municípios (art. 23, II, CF), o 

sistema de saúde, instituído pelo SUS, é administrado sob a forma de 

co-gestão, deste modo, nada impede que o cidadão exija o cumprimento 

da obrigação de qualquer um dos entes públicos.

 Confira-se:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se 

no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, 

podendo figurar no pólo passivo qualquer um deles em conjunto ou 

isoladamente. 2.

Ressalva da posição pessoal em sentido contrário, manifestada em voto 

proferido na 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 

888975/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, DJ 22/10/2007).

3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 787.314/RS-AgR, 

Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 29/5/14).

Ademais, não há falar em afronta ao princípio da reserva do possível, pois 

o Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir condições 

mínimas de saúde aos seus tutelados.

Com efeito, não há nos autos prova de que haja o comprometimento da 

verba destinada à saúde, impedindo que o ente público cumpra a 

determinação judicial.

De outro lado, restou comprovada a necessidade da parte autora 

submeter à cirurgia com máxima urgência, pois havia risco de perda do 

membro afetado.

 Com efeito, entendo que não pode o Poder Público se negar a prestar 

assistência a parte autora que necessita realizar a cirurgia, conforme 

relatório médico, exames e laudo para solicitação de autorização de 

internação hospitalar, subscrito pelo Dr. Paulo Henrique Petterle, CRM/MT 

4332, que instruem a inicial.

 Diante do exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para:

 a) CONFIRMAR a liminar deferida fls. 18/20 e CONDENAR o requerido a 

fornecer a cirurgia pleiteada na inicial.

 Sem custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001.

Isento o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários, por força 

do disposto na Súmula 421 do STJ:

“Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.”

Deixo de encaminhar os autos para reexame necessário, uma vez que o 

valor da causa não ultrapassa 500 (quinhentos) salários mínimos, com 

base no § 3º, inciso II, do art. 496, do Novo Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007414-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI MÓVEL S/A (AUTOR)

OI S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1007414-67.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 240.000,00; Requerente: 

AUTOR: OI S.A, OI MÓVEL S/A Requerido: RÉU: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), 

para responder a ação, caso queira, no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 1. 

PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias. Esse 

prazo será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos (art. 229 do CPC), de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público (art. 183 do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª VARA ESP. 
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DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034273-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ADOLFO HAHN DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBI FACHIN OAB - MT3799/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038693-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILHI SAMPAIO BENICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: 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: 1036077-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035892-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO MANOEL DE ARRUDA (AUTOR)

VAGNER PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA GISELDA DA SILVA (AUTOR)

LAUDENIR DA SILVA POHU (AUTOR)

JOANA NEVES FERNANDES (AUTOR)

JULIANO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

MAIKA REGIANE GALVAO ROSA (AUTOR)

ATAIR CLEBER DO NASCIMENTO (AUTOR)

ADILSON DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA (AUTOR)

SERGIO MIGUEL DE JESUS (AUTOR)

LUZENY MENDONCA RIBEIRO (AUTOR)

JAIRO ROGERIO DA SILVA JANDIR (AUTOR)

CLAUDINEY DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

BERTHA PAIVA GUIMARAES (AUTOR)

JOSE BARBOSA BISPO (AUTOR)

VALMIR BAIRROS CHRIST (AUTOR)

ALDERI JOSE FEITOZA DA SILVEIRA (AUTOR)

SONIA DA LUZ (AUTOR)

ROZIMEIRI MARIA SOMBRA FEITOZA (AUTOR)

CLAUDINEY MARQUES FERREIRA (AUTOR)

MOACIR MOTA (AUTOR)

ED FERREIRA LOPES (AUTOR)

JEHOVA JESUS DE SENA (AUTOR)

ROGERIO DOS SANTOS (AUTOR)

ALINE ROBERTA MOURA DE OLIVEIRA (AUTOR)

LAIANE DOS SANTOS DE SOUSA (AUTOR)

ANDREIA DE AMORIM GONCALVES (AUTOR)

ALBERTINO ALVES CORREA (AUTOR)

MOISES FARIAS DE VASCONCELOS (AUTOR)

GYOVANNE PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

ADEMIR PEREIRA DA MATA (AUTOR)

LUCIMAR FRITSCH DA SILVA (AUTOR)

CRISTIANA SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (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: 1011254-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUTALIO DE CASTRO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEIAS DA SILVA OAB - MT13456/B (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:Designo o dia 07/04/2018 às 9h10min (nove horas e dez 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. 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, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. 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) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). OBSERVAÇÃO: O 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: 1001966-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCIONE COUTO MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (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:Designo o dia 07/04/2018 às 10h30min (dez horas e trinta 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 
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da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. 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, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. 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) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). OBSERVAÇÃO: O 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: 1000481-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DIAS EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822/O (ADVOGADO)

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Designo o dia 07/04/2018 às 8h30min (oito horas e trinta 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. 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, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. 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) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). OBSERVAÇÃO: O 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: 1007619-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Designo o dia 07/04/2018 às 9h30min (nove horas e trinta 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. 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, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. 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) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). OBSERVAÇÃO: O 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: 1012612-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JISLAINE MARTINS LEITE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (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:Designo o dia 07/04/2018 às 9h50min (nove horas e cinquenta 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. 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, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. 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) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). 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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 926265 Nr: 47267-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO RACHID JAUDY, REISI RACHID JAUDY

 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: MARIA LUIZA DA CUNHA - 

OAB:3590-A/MT

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, 

formulado pela parte Requerente REGINALDO RACHID JAUDY, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, declaro o direito do autor à 

aposentadoria por invalidez com percepção integral dos proventos no 

cargo de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

bem como condeno o Requerido ao pagamento das diferenças de subsídio 

em favor do autor a contar do quinquênio anterior à propositura desta 

ação.Anoto que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de 

mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e 

após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, 

da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. A 

correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o Requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, que serão fixados na forma do §4°, inciso II do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, quando liquidado o julgado. Sentença ilíquida, 

desfavorável à fazenda pública, portanto, sujeita ao reexame necessário, 

na exegese do inciso I do Artigo 496 do Código de Processo Civil.Assim, 

com ou sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame 

necessário.P.I.C.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz 

de Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387839 Nr: 23772-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406751 Nr: 37943-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE GODOY - 

OAB:OAB/MT 6692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA (PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710441 Nr: 3397-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746801 Nr: 44024-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7140-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1000134 Nr: 23510-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DOS FREIOS CAMINHÕES E CARRETAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313, 

WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839898 Nr: 44352-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA PAIXÃO ALVES MADUREIRA

 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 - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 858413 Nr: 367-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA, 

DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL DA POLITEC - SR. RUBENS SADÃO 

OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pelo Impetrante LUIZ FERNANDO JORGE DA CUNHA, 

revogando-se a liminar anteriormente deferida.

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/15.

 Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado 

de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, 

com isenção do pagamento das custas processuais.

 Sem incidência de verba honorária de sucumbência recíproca, a teor das 

Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 

2009.

 Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 883761 Nr: 19091-82.2014.811.0041

 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: NILDES TEIXEIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido 

formulado por NILDES TEIXEIRA DE MAGALHÃES, para condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento das diferenças de 

remuneração do benefício de pensão por morte, a contar dos cinco anos 

anteriores à propositura da ação, a serem apurados em liquidação de 

sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, 

desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, 

juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da 

Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. A correção 

monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de 

Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Em razão da impossibilidade 

de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos 

quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos 

no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de 

Processo Civil.Sentença desfavorável à Fazenda Pública, assim, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC. 

P.I.C.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito 

da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896703 Nr: 27421-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO "ATTILIO FRANCISCO XAVIER 

FONTANA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 931224 Nr: 49952-51.2014.811.0041

 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: ODAIR MONTEIRO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, bem como 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 946027 Nr: 58028-64.2014.811.0041

 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: ANA MARIA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, VALMIR PEREIRA BENFICA, JUCILENE DA SILVA 

SAMPAIO BRAGANTINO, JOSÉ RONILDO DE OLIVEIRA, ALEXSANDRO DE 

ASSIS MELCHERT, SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA, SARA CRISTINA 

SILVA ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Julgo extinto o processo em favor de Valmir Pereira Benfica, Jucilene da 

Silva Sampaio, Solange de Oliveira Silva, José Ronildo De Oliveira, 

Alexsandro de Assis Melchert e Sara Cristina Silva Aranha ante a 

ausência de pressupostos processuais, excluindo-os do polo passivo 

desta ação.

Sem honorários, tendo em vista que a Requerente foi assistida pela 

Defensoria Pública Estadual.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964227 Nr: 6648-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ALEXANDRINA PINTO DE CARVALHO, 

ANA ANGELA CURVO BRUNO, ANA ANTONIA DO CARMO E SILVA, 

ADEMIR F. CORREA, GEOVANE SOUZA DE SÁ, ANA BENEDITA PINTO, 

ANA DA SILVA SOUZA, ANA DA COSTA NASCIMENTO SILVA, ANA 

DALVA FINAZZI LUZ, ANA EDVIRGES LEITE, ANA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA ARAUJO, SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT, ESPÓLIO DE ANA LUCIA DE ALMEIDA, ANA 

IRACY LARA DA COSTA, ANA GONÇALVES CASTILHO DA SILVA, ANA 

JUSTINA VIEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 996328 Nr: 21768-51.2015.811.0041

 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: JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA VICENTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a solicitação para extração de cópias formulada pelo advogado, 

encaminho os autos para Secretaria observando o disposto no art. 7°, inc. 

XIII, da Lei 8.906/94.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36461 Nr: 11116-34.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA DE SOUSA VIEGAS - 

OAB:5255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68019 Nr: 3972-14.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIDAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT, SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - OAB:9.262/MT, SÔNIA 

ROSA PAIM - OAB:4334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296253 Nr: 12070-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER FRANCISCO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE GIL 

LOPES, para devolução dos autos nº 12070-02.2007.811.0041, Protocolo 

296253, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377113 Nr: 13081-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430382 Nr: 11164-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA APARECIDA DE MORAES

 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: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - PROC. MUNICÍPIO - OAB:10591

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794224 Nr: 534-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RITA ALVES FERNANDES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821185 Nr: 27400-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZILMA VIEIRA DE PAULA, EDVALDO JOSÉ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838651 Nr: 43253-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 

DO EST. DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 897693 Nr: 28076-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSEC AUTOMAÇAO E SEGURANÇA LTDA, WAGNER 

ROBERTO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ, 

GERENCIA DE INFORMAÇÕES DE NOTA FISCAL DE ENTRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança impetrado por AUSEC 

AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA, contra ato da SECRETÁRIA 

ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA – SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES 

DO ICMS, buscando concessão liminar para coibir a exigência por parte do 

Estado de Mato Grosso do valor pertinente ao ICMS. .

Com o inicial, vieram acostados os documentos de fls. 19/46.

A impetrada arguiu a perda do objeto e por consequência a extinção do 

processo, na petição de fls. 54/69, uma vez que o débito já foi adimplido 

através do Parcelamento Administrativo n° 10706262 realizado entre as 

partes, inexistindo interesse por parte do Impetrante na continuidade do 

processo.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a assertiva apresentada pela Impetrada, denota-se, através dos 

documentos apresentados, que de fato, o objeto de amparo do presente 

“mandamus”, foi transacionado em sede administrativa, o que culmina na 

perda superveniente do interesse processual na demanda, bem ainda 

havendo o exaurimento do objeto da demanda.

Daí resulta que, com o exaurimento do amparo da pretensão almejada, não 

existe mais o interesse processual para o prosseguimento da ação.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo sem resolução de 

mérito.

Sem custas e honorários.

 Transitada esta em julgado certifique-se e arquive-se com as devidas 

baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2018.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

 Especializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 902761 Nr: 31876-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BARRETO LOMBARDI, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA 

SILVA - OAB:20.406 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado MARIA LUIZA BARRETO LOMBARDI, por consequência, JULGO 

O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, 

cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos 

cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. 

MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda 

Pública
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035188 Nr: 39172-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREMITA MORAES VIANA, BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036219 Nr: 39693-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045219 Nr: 44009-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO BRITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065915 Nr: 53605-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARIA DUARTE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1064214 Nr: 52827-57.2015.811.0041

 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: JAUIR PAULINO DA SILVA

 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: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de parcelamento de custas processuais formulado 

pelo Requerente Jauir Paulino da Silva à fl. 191, na ação de cobrança que 

move em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Impugnação à justiça gratuita acolhida nos autos em apenso e por 

consequência, revogada a concessão de Assistência Judiciária Gratuita.

Decido.

A Constituição Federal assegura, em seu inciso LXXIV do art. 5º, a 

prestação de assistência judicial integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos, diante disso, por meio da Lei 1.060/50, ficou 

estabelecido normas para concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita aos necessitados, o que posteriormente passou a ser 

reconhecido como direito fundamental.

Com o advento do CPC/2015, criou o legislador a possibilidade de 

parcelamento das custas processuais que a parte teria que adiantar no 

curso do processo.

Assim prevê o §6° do art. 98 do CPC:

“§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. (grifei)

Diante de tais informações, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, por meio da 4ª edição da Consolidação das Normas Gerais 

da corregedoria – Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC, aprovado pelo 

provimento n. 41/2016, instruiu normas de parcelamento das referidas 

custas.

No art. 468, §§ 7° e 8°, da supramencionada norma expõe que tais 

parcelas estarão sujeitas à correção monetária, sendo estas pertinentes 

apenas quanto às custas de preparo do processo, não abrangendo 

despesas processuais havidas no curso da demanda, vejamos:

“§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo”.

Assim, defiro o pedido de fl. 191, devendo os valores indicados à fl. 192 

serem pagos em seis parcelas de igual valor, salientando que a primeira 

deverá ser paga no prazo de até 05 (cinco) dias após a intimação desta 

decisão e as demais parcelas nos meses subsequentes, mediante 

comprovação que deverá ser juntada nos autos.

Como nos mencionados parágrafos do artigo 468 da Consolidação das 

Normas Gerais da corregedoria – Geral da Justiça do Foro Judicial – 

CNGC, estas parcelas estarão sujeitas à correção monetária que deverá 

ser realizada no curso do pagamento.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 970316 Nr: 9449-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL LUIZ CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Vistos, etc.

Intime-se o Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca da petição de fls. 252/253.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 446509 Nr: 20806-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO MANOEL SANT'ANA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:5.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 
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COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de habilitação dos herdeiros formulado às fls. 260/272.

Decido.

Analisando os autos, verifico que o despacho de fl. 275 se referiu ao 

objeto desta demanda como sendo direito legítimo, entretanto, como 

veremos adiante, se trata de direito personalíssimo, por tal razão, chamo 

feito à ordem e torno sem efeito o despacho de fl. 275.

Pois bem, no que tange a pensão decorrente de indenização por morte, 

esta assume caráter personalíssimo tendo como ponto final do seu 

recebimento a morte do beneficiário, se não vejamos o entendimento do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR MORTE. 

PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. MORTE DO BENEFICIÁRIO. CARÁTER 

PERSONALÍSSIMO. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE.

 1. A pensão decorrente de indenização por morte assume caráter 

personalíssimo, na medida em que visa amparar materialmente a perda do 

familiar ou cônjuge, não havendo sentido em sua incidência para além da 

morte do beneficiário, mediante transmissão aos seus herdeiros.

 2. Geralmente, as decisões judiciais contêm manifestação expressa 

inserindo também, além do termo final fixado com base na duração 

provável da vida da vítima, a morte do beneficiário como fator extintivo da 

prestação mensal.

 3. É justamente o caráter personalíssimo da verba que fundamenta essa 

limitação, e não o oposto, razão pela qual, ainda que não haja previsão 

expressa no título judicial, deve prevalecer esse fator limitador, ínsito à 

pretensão indenizatória em questão. 4. Apelação não provida.

(TRF-3 - AC: 00238383920074036100 SP 0023838-39.2007.4.03.6100, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, Data de 

Julgamento: 28/03/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:04/04/2016)” (grifei)

Importante destacar que o tal benefício tem o cunho de amparar/auxiliar 

economicamente aqueles que dependiam economicamente da 

remuneração do segurado ativo para sua sobrevivência, no presente 

caso, o autor da demanda.

Ademais, o expresso entendimento é cristalino em dizer que este direito 

cessa com a morte do beneficiário, observemos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. 

PENSÃO POR MORTE. JULGAMENTO DE APELAÇÃO PELO ART. 557 DO 

CPC. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CARÁTER 

PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR 

MORTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico pátrio prevê expressamente a possibilidade de 

julgamento da apelação pelo permissivo do Art. 557, § 1° - A do CPC, nas 

hipóteses previstas pelo legislador. O recurso pode ser manifestamente 

improcedente ou inadmissível mesmo sem estar em confronto com súmula 

ou jurisprudência dominante, a teor do disposto no caput, do Art. 557 do 

CPC, sendo pacífica a jurisprudência do STJ a esse respeito.

2. O benefício assistencial de amparo previdenciário cessa com a morte 

do beneficiário, não gerando direito à pensão por morte, nos termos do 

Art. 21, §1°, da Lei 8.742/93. Precedentes do STJ.

3. Não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que 

orientam a conclusão que adotou a decisão agravada.

4. Recurso desprovido.

(TRF-3 - AC: 11450 SP 0011450-37.2013.4.03.9999, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 

13/05/2014, DÉCIMA TURMA)” (grifei)

Portanto, por se tratar, além de entendimentos jurisprudenciais, 

precedentes do Superior Tribunal Federal, entendo como personalíssimo o 

direito aqui discutido, se exaurindo com o falecimento do autor, não tendo 

que falar em sucessão aos herdeiros.

Posto isto, indefiro o pedido de habilitação formulado às fls. 260/272.

Considerando que os autos já retornaram de segunda instância, 

arquivem-se com as devidas baixas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 890148 Nr: 23304-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA EDUCACIONAL DOS SERVIDORES DA 

ETF-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pela Impetrante COOPERATIVA EDUCACIONAL DOS 

SERVIDORES DA ETFMT – COOPERAR.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 926265 Nr: 47267-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO RACHID JAUDY, REISI RACHID JAUDY

 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: MARIA LUIZA DA CUNHA - 

OAB:3590-A/MT

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, 

formulado pela parte Requerente REGINALDO RACHID JAUDY, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, declaro o direito do autor à 

aposentadoria por invalidez com percepção integral dos proventos no 

cargo de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

bem como condeno o Requerido ao pagamento das diferenças de subsídio 

em favor do autor a contar do quinquênio anterior à propositura desta 

ação.

Anoto que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, 

desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, 

juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da 

Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. A correção 

monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de 

Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que serão fixados na forma do §4°, inciso II 

do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando liquidado o julgado.

 Sentença ilíquida, desfavorável à fazenda pública, portanto, sujeita ao 

reexame necessário, na exegese do inciso I do Artigo 496 do Código de 

Processo Civil.

Assim, com ou sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame 

necessário.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1028609 Nr: 36100-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME, ALOCAR 

LTDA, CLAUDENY MARTINS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO, SERVEXTE SERVIÇOS DE 

EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALUSTRA GRAÇAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - OAB:6.387/MT

 Vistos, etc.
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 Dê-se vista dos presentes autos ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001235-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24010/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001288-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MOREIRA SILVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030634-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP (IMPETRANTE)

MARIA DO SOCORRO GUSMAO ZENAIDE HOLANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002016-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mario Eduardo Marquardt OAB - SP210130-A (ADVOGADO)

RICARDO CRISTIANO BUOSO OAB - SP298169 (ADVOGADO)

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002372-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA KIDS BERCARIO E PRE-ESCOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002354-45.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002377-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000935-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAGDENIER DAIXUM OAB - RJ126337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

DECISÃO: "(...)Diante do exposto, e sem prejuízo de revogação posterior, 

DEFIRO o pedido liminar e determino seja incluído junto sistema RENAJUD o 

apontamento de restrição de circulação do veículo Toyota/Corolla, placa 

BAP 1060, RENAVAM n. 01090179348, com a devida ordem de 

recolhimento do bem. Defiro o pedido de postergação da juntada da 

comprovação do recolhimento das custas processuais por 15 (quinze) 

dias, sendo que, findo o prazo concedido deverá o(a) Sr.(a) Gestor(a) 

certificar nos autos se houve a comprovação do referido depósito e em 

caso negativo retornar os autos conclusos. Cite-se e intime-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se 

as partes desta decisão. Expeça-se o necessário, devendo a liminar ser 

cumprida por Oficial Plantonista. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JUNIOR Juiz de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1067445 Nr: 54281-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SUECO CENTRO OESTE 

CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIUS CANAVARROS 

PALMA - OAB:OAB/MT 7178B

 Vistos em correição.

Trata-se de impugnação ao valor da causa ajuizada ainda sob a vigência 

do código processual revogado.

A fim de conciliar a economia e efetividade do processo com o rito 

atualmente previsto, a tramitação do feito permanecerá em autos 

apartados.

Intime-se a parte autora a se manifestar sobre a impugnação ao valor da 

causa, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836643 Nr: 41589-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 830369 Nr: 36082-70.2013.811.0041

 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: CLEBER PADILHA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14.970/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o 

Requerido a proceder a revisão do benefício previdenciário, bem como ao 

pagamento das diferenças pagas a menor, se houver, a serem apuradas 

em liquidação de sentença, aplicando o disposto no art. 29, II da Lei nº 

8.213/91.

Condeno o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, 

nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 830369 Nr: 36082-70.2013.811.0041

 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: CLEBER PADILHA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14.970/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1082426 Nr: 2682-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DIAS DE LACERDA, MARIA DA 

GLÓRIA MIRANDA, HELENISE APARECIDA LARA DE SOUZA FERREIRA, 

JOSE GLEY DE FIGUEIREDO FILHO, WILSON ALVES DINIZ JUNIOR, 

MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO, SEBASTIÃO UBIRAJARA DE 

ARRUDA, JULIO CÉZAR DOS SANTOS ARAÚJO, ALVARO LUIZ DE 

AQUINO NUNES, BENEDITO BELLO DE MORAES, EDE JOSE DA CRUZ, 

CARLOS EDUARDO CASTRILLON, JOSÉ LUIZ PACHECO PINTO DE 

CASTRO, LUIZ MARIO MASSAD GOMES DA SILVA, LERIA ALVES 

RIBEIRO DE CAMPOS, LUIZ GUILHERME TEIXEIRA SEROR, ADILDO 

JACINTO DE OLIVEIRA FILHO, LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES, 

ADEMILSON PINHEIRO LISBOA, EDILIO FRAZÃO DE ALMEIDA, ÁUREO 

LÚCIO SOARES DA SILVA, CARMINDO GERMANO DE CAMPOS NETO, 

JOSÉ ALBERTO CURVO NETO, ERLON DARZI DE JESUS, LEILLA BORGES 

DE LACERDA, JULIO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex nascimento de Oliveira - 

Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte Requerida para, querendo e no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se nos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1082426 Nr: 2682-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DIAS DE LACERDA, MARIA DA 

GLÓRIA MIRANDA, HELENISE APARECIDA LARA DE SOUZA FERREIRA, 

JOSE GLEY DE FIGUEIREDO FILHO, WILSON ALVES DINIZ JUNIOR, 

MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO, SEBASTIÃO UBIRAJARA DE 

ARRUDA, JULIO CÉZAR DOS SANTOS ARAÚJO, ALVARO LUIZ DE 

AQUINO NUNES, BENEDITO BELLO DE MORAES, EDE JOSE DA CRUZ, 

CARLOS EDUARDO CASTRILLON, JOSÉ LUIZ PACHECO PINTO DE 

CASTRO, LUIZ MARIO MASSAD GOMES DA SILVA, LERIA ALVES 

RIBEIRO DE CAMPOS, LUIZ GUILHERME TEIXEIRA SEROR, ADILDO 

JACINTO DE OLIVEIRA FILHO, LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES, 

ADEMILSON PINHEIRO LISBOA, EDILIO FRAZÃO DE ALMEIDA, ÁUREO 

LÚCIO SOARES DA SILVA, CARMINDO GERMANO DE CAMPOS NETO, 

JOSÉ ALBERTO CURVO NETO, ERLON DARZI DE JESUS, LEILLA BORGES 

DE LACERDA, JULIO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex nascimento de Oliveira - 

Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte Requerida para, querendo e no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se nos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807574 Nr: 14043-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CARLOS PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1038867 Nr: 41046-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ERNESTA MINEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA - 

OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1151846 Nr: 32496-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CORDEIRO DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO EVANGELISTA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intimem-se as partes acerca da distribuição do processo nesta Vara, bem 

como para que, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento.

Expirado o prazo, encaminhem-se os autos ai Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1165989 Nr: 38365-61.2016.811.0041

 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: SAULO ROSANDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995/MT, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

 1 – Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, 
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independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pela Sra. 

Gestora e revistos pelo juiz quando necessários (art. 203, §4°, do CPC).

 2 – Portanto, após a contestação:

 2.1 – Havendo a arguição de preliminar – abra-se vista ao autor para 

manifestação, em (15) quinze dias (art. 351, CPC);

 2.2 – Havendo preliminares e juntada de novos documentos – prazo de 15 

(quinze) dias;

 2.3 – Apenas juntada de novos documentos – prazo de 15 dias (art. 437, 

§1°, CPC).

 3 - Em seguida, devidamente certificado, intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir; detalhando-as e justificando-as sob pena de indeferimento e 

preclusão (art. 370, CPC).

 4 – Posteriormente, e se for o caso, - artigo 178, do CPC, abra-se vista 

dos autos à ilustrada Promotoria de Justiça para se manifestar em 30 

(trinta) dias.

5 – Finalmente, promova-se conclusão do feito, prioritariamente os mais 

antigos, para despacho saneador ou julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037773 Nr: 40474-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SALDANHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 833716 Nr: 39100-02.2013.811.0041

 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: EACDC, ELISANGELA SILVEIRA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:3234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar o rol de testeminhas, conforme determinação 

de fl. 164-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1166001 Nr: 38373-38.2016.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que os autos vieram de declínio da 9ª Vara do Juizado 

Especial Federal, intimem-se as partes para tomar conhecimento da 

decisão, bem como para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entenderem necessário.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023467-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"...Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 10/03/2018 a 

partir das 8hs (oito horas) – ordem de chegada, no Hospital Jardim Cuiabá, 

Avenida das Flores, nº. 843, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, telefone: 

(65) 99929-6655, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 

474 do CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça 

na data, horário e local acima citado com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de 

trabalho. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta 

destes autos. Após comprovação do depósito dos honorários por parte do 

INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o 

competente alvará para que o expert proceda ao levantamento do 

montante que lhe é devido. A citação do INSS ocorrerá após a designação 

e efetividade da perícia médica. Postergo a análise do pedido de tutela 

antecipada, para data posterior à juntada do competente laudo pericial. 

Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, 

nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, bem como a 

apresentação dos respectivos quesitos, caso entendam como necessário. 

Cumpra-se com urgência.". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025682-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIEL LOPES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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:"...Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 
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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 Hospital Jardim Cuiabá, 

Avenida das Flores, nº. 843, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, telefone: 

(65) 99929-6655, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 

474 do CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça 

na data, horário e local acima citado com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de 

trabalho. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta 

destes autos. Após comprovação do depósito dos honorários por parte do 

INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o 

competente alvará para que o expert proceda ao levantamento do 

montante que lhe é devido. A citação do INSS ocorrerá após a designação 

e efetividade da perícia médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a 

serem respondidos pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 

01/2015. Diante das especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, datado de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

enunciado nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação 

de assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, bem como 

a apresentação dos respectivos quesitos, caso entendam como 

necessário. Cumpra-se com urgência.". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020359-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINILDES RAMOS DAS CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Fixo como ponto controvertido a comprovação da natureza 

da incapacidade laboral da parte autora, se absoluta ou relativa, 

permanente ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se 

a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só 

é possível por meio de perícia médica especializada, motivo pelo qual 

DEFIRO a produção de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames 

dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perita a Dra. Michele 

Taques Baçan, podendo ser encontrada à Avenida São Sebastião, nº. 

3.300 – Bairro Quilombo, Hospital São Benedito, Cuiabá - MT, 78015-808, 

t e l e f o n e  C e l u l a r :  ( 6 5 )  9 9 9 2 9 - 6 6 5 5 ,  e - m a i l : 

micheletaquespericia@hotmail.com, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), nos moldes da 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Designo o dia 17/03/2018 a partir das 8hs (oito horas) – ordem de 

chegada, no Hospital Jardim Cuiabá, Avenida das Flores, nº. 843, Bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, telefone: (65) 99929-6655, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados, 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando para tanto, todos os 

exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do 

gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. 

Seguem anexos os quesitos do Juízo a serem 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. Intimem-se. 

Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031389-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (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. Intime-se novamente a parte autora para que em 72 

horas cumpra adequadamente a determinação contida no despacho 

referente a Id. 10254013, visto que decorreu o prazo sem manifestação, 

sob pena de extinção. OBSERVAÇÃO: O 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: 1001953-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica SINFRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1001953-80.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: MANDADO DE SEGURANÇA (120); Espécie/Assunto: 

[EXECUÇÃO CONTRATUAL]. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da decisão abaixo transcrita. 

Despacho/Decisão: Vistos. Certifique-se a secretaria acerca da 

tempestividade das Informações. Em caso positivo, intime-se o impetrante 

para que apresente sua Impugnação à Contestação. Cumpra-se. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. 

Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001647-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BARROS DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMARA BORDIN SALGADO OAB - MT20785/O (ADVOGADO)

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (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, 
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transcrita:"...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 citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Postergo a análise do pedido de antecipação de tutela 

para após a juntada do laudo pericial. Por fim, certifique-se acerca da 

nomeação de assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, 

bem como a apresentação dos respectivos quesitos, caso entendam 

como necessário. Cumpra-se com urgência.". OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002882-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BOMDESPACHO DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

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: "...Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.". 

OBSERVAÇÃO: O 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, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"...Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

FORD/ECOSPORT, ano/modelo 2006/2007, placas KAM -8049, cor 

predominante PRATA, renavam nº 00893940950, 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: 1002575-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO DE CASTRO (IMPETRANTE)

ANDREA NARDES DE PAULA (IMPETRANTE)

LUCIANA ALVARENGA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO)

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-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:"...ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade 

intime-a do teor desta decisão, e na oportunidade intime-a do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência à Procuradoria 

do Município, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse 

no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Igualmente, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003091-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"... Vistos e etc. ITAMAR LIMA DA SILVA impetrou o presente 

mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. Todavia, 

manuseando o presente processo verifico a ausência de documentos 

imprescindíveis à análise do pedido, o comprovante de pagamento e 

quitação do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

e Seguro Obrigatório do ano corrente. Ademais, observa-se que a 

demanda foi proposta em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica. Atente-se 

que no Mandado de Segurança deve figurar no polo passivo a autoridade 

coatora responsável pelo ato. Desta maneira, faculto a parte Requerente, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando o documento 

retro mencionado, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo único do 

artigo 321 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. ". 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: 1002676-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DE FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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. Faculto a emenda da inicial para que o impetrante 

identifique corretamente a autoridade coatora, posto que em sendo 

mantido como impetrado o Secretário de Estado, a competência funcional 

para apreciar o "writ" é do e. Tribunal de Justiça. ". OBSERVAÇÃO: O 

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: 1002650-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E 

TELECOMUNICACOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES OAB - MG128526 

(ADVOGADO)

ALAN SILVA FARIA OAB - MG114007 (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE DA SILVA VITOR OAB - MG106662 (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: "...Isto posto, determino à Requerente a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos cópia do 

extrato de conta corrente fiscal ou documento similar que demonstre o 

valor atualizado dos débitos discutidos nesta ação; bem como proceda à 

retificação do valor da causa, que deve ser equivalente ao montante 

atualizado dos débitos até a data da realização do depósito, efetuando, 

ainda, a complementação das custas processuais e da taxa judiciária. 

Após, conclusos. Intime-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034685-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. B. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

J. X. D. S. (RÉU)

I. D. T. D. M. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 8 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

Nº DO PROCESSO: 1034685-17.2017.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 4ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702979 Nr: 37601-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAR PEGORARO, LUCAS BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 903191 Nr: 32226-64.2014.811.0041

 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: MARIA LUCIA SIMÕES, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, em correição.

Analisando os autos, vislumbro que os mesmos estão a demandar 

estudos com vias à prolação de sentença, ou saneamento; portanto, e 

diante do prazo exíguo da correição (30 dias prorrogáveis por mais 30) 

tendo como norte o número excessivo de feitos nesta 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública em cotejo com o fato de que este 

magistrado nos anos de 2015/2016 esteve afastado da jurisdição e não foi 

designado magistrado para responder pela unidade judiciária, apenas em 

substituição legal, tenho como recomendável sejam os mesmos separados 

na Escrivania e imediatamente conclusos quando do retorno às atividades 

normais; isto após o período de correição, relatórios, recesso/férias do 

magistrado.

Posto isto, com amparo na recomendação ínsita no artigo 21, V, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

DETERMINO sejam os vertentes autos destacados na Escrivania, 

fazendo-se, nesse interregno eventual conserto/juntada de peças tudo 

com vias à IMEDIATA conclusão do feito para que receba pronta solução 

do Juízo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do retorno do 

magistrado TITULAR (após o recesso/férias) ou pelo Juiz-Substituto da 

Vara, se assim o aprouver.

Deve também a Secretaria Unificada, nesse interregno, apor a respectiva 

tarja correspondente aos processos incluídos na META 2 – 2018 

(incluindo os de 2014), para facilitar a classificação no gabinete e 

destacá-los como prioritários.

Cuiabá 15 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 51590 Nr: 11901-25.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARGARET MICHIE FURUKITA, IGOR FURUKITA 

BAPTISTA, IURI YUDI FURUKITA BAPTISTA, RUDÁ RYUITI FURUKITA 

BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - 

OAB:10.827 / MT

 Vistos.

Tendo em vista o pedido retro, manifeste-se o devedor no prazo de (15) 

dias.
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Com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247150 Nr: 14828-85.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERSON EVANGELISTA DA SILVA, MORIS FIDELIS 

PEREIRA, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, 

LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - OAB:21.306, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 258196 Nr: 5966-09.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

UNIC - OAB:3.574/MT

 Visto.

Providencia inexitosa.

Diga o credor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 881949 Nr: 17986-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACY NUNES DE SIQUEIRA, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 

OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao pagamento 

das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 7 

de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 58070 Nr: 5428-62.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOÍSE DE CARVALHO MOREIRA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.698/MT, RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS 

DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

Diga o devedor.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 83506 Nr: 4348-34.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASTINTAS LTDA, DORIVAL SANHES 

ALONSO, VERA LÚCIA LUSTOSA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SILVA COSTA GARCIA 

- Procuradora do Estado - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos.

Manifeste-se o credor acerca da certidão de fls. 215, bem como 

impulsionar o processo, requerendo o que entender de direito, visando dar 

prosseguimento no feito executório, para tanto, consigno o prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378010 Nr: 13885-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:11892-A, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - 

OAB:10.827 / MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 901216 Nr: 30755-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ação Anulatória nº 30755-13.2014.811.0041

Requerente: Vidraçaria Guaporé Ltda.

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Considerando que no curso do presente feito sobreveio modificação de 

competência absoluta do juízo, decorrente da criação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se o débito objeto da presente ação foi inscrito em 

dívida ativa, indicando o número da CDA e da respectiva Execução Fiscal, 

caso ajuizada.

Tal informação é de suma importância, na medida em que compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as ações relativas 

aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 37907/2016), sendo 

imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em tal hipótese, por força 

do disposto na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 903191 Nr: 32226-64.2014.811.0041

 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: MARIA LUCIA SIMÕES, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Ação Ordinária nº 32226-64.2014.811.0041

 Requerente: Maria Lúcia Simões

 Requerido: Estado de Mato Grosso

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Ordinária proposta por Maria Lúcia Simões, 

representada por Ricardo Bortolini, em face do Estado de Mato Grosso, 

vindicando a declaração judicial do caráter remuneratório da verba 

indenizatória para à categoria que integra.

 Regularmente citado, o Requerido apresentou contestação (fls. 97/120).

 Impugnação à contestação (fls. 121/134).

 Sem produção de provas específicas.

 O Ministério Público se manifesta pela improcedência dos pedidos (fls. 

141/141v).

 Ao final, o Requerente pleiteia a desistência da ação (fls. 146).

 Isto posto, homologo a desistência vindicada pela Requerente, para que 

produza seus efeitos legais, julgando extinto o processo sem resolução 

de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.

 Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e providências de estilo.

 P.R.I.

 Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 903561 Nr: 32505-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIEL PUGA - OAB:21324, DANIELA IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:, 

GERSON VALÉRIO POUSO - OAB:PROC.

 Ação Anulatória nº 32505-50.2014.811.0041

Requerente: Coimbra Importação e Exportação Ltda.

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Considerando que no curso do presente feito sobreveio modificação de 

competência absoluta do juízo, decorrente da criação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se o débito objeto da presente ação foi inscrito em 

dívida ativa, indicando o número da CDA e da respectiva Execução Fiscal, 

caso ajuizada.

Tal informação é de suma importância, na medida em que compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as ações relativas 

aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 37907/2016), sendo 

imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em tal hipótese, por força 

do disposto na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 935788 Nr: 52464-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, 

LOSANGO FINANCEIRA PROMOÇAO DE VENDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522/MT, ANTONIO CHAVES ABDALLA - OAB:OAB/MT 17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar o feito, declinando da competência em favor 

da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual 

os autos deverão ser encaminhados, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, 

do Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, com as necessárias 

alterações na distribuição do processo.Cuiabá, 7 de fevereiro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 995076 Nr: 21040-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA - OAB:16479/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307545 Nr: 16661-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES REZENDE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827 / MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908343 Nr: 35746-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:4.410/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 910559 Nr: 37222-08.2014.811.0041

 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): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS - OAB:OAB/MT 11.029, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Vistos.

Ancorado no poder geral de cautela, determino ao Requerente que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a conexão alegada pelo 

Requerido em sede de contestação.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 922443 Nr: 44886-90.2014.811.0041

 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: LINDOMAR PAES DE BARROS, LINDOLFO PAES DE 

BARROS, EDEGAR SOARES DE AMORIM, OSEIAS BENEDITO MARTINS, 

GLEDISTON DE ALMEIDA MENDES

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17040/0-MT

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno os requerentes ao pagamento das 

custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a ser suportado pelos 

vencidos em igual proporção. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897554 Nr: 27980-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALYSSON PIMENTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA FUMES DUDA - 

OAB:19844/O, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 SENTENÇA FLS. 356/368: "... Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação com fundamento no 

artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de estilo. P.R.I. Cuiabá, 30 de janeiro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHO - JUIZ DE DIREITO."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009386-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOUBERT DE LARA PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009386-72.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: JOUBERT DE LARA PINTO 

IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Joubert Lara Pinto em face do Presidente do Instituto de 

Terras de Mato Grosso, vindicando a expedição de certidão nos autos do 

Processo Administrativo nº 498860/2013. A petição inicial veio instruída 

com documentos. A liminar foi deferida. A autoridade coatora prestou 

informações, arguindo preliminarmente a carência de ação por ausência 

de interesse processual. No mérito, defende a legalidade do ato combatido 

e pugna pela denegação da segurança. O Ministério Público opina pelo 

prosseguimento do feito sem a sua intervenção. O impetrante denunciou o 

descumprimento da liminar. Em resposta a autoridade coatora alegou que o 

impetrante não preenche os requisitos legais para obtenção da certidão 

almejada. É o relatório. Fundamento e decido. Ab initio, destaco que a 

preliminar arguida, no caso concreto, se confunde com o próprio mérito da 

ação e, portanto, com este será analisada, na medida do necessário. A 

controvérsia a ser analisada no caso em comento se limita a apurar a 

existência do direito do impetrante à expedição da certidão pleiteada no 

bojo do Processo Administrativo nº 498860/2013. Conforme se depreende 

da análise das provas produzidas no curso da instrução processual, o 

impetrante não logrou êxito em demonstrar adequadamente o 

preenchimento dos requisitos legais necessários à expedição da certidão 

almejada, deixando assim de atender aos ditames previstos na legislação 

de regência, não demonstrando a liquidez nem a certeza do direito 

alegado. Logo, diante da ausência de cumprimento dos requisitos legais 

cabíveis, não assiste ao impetrante o direito líquido e certo à expedição da 

certidão administrativa em questão, sendo imperiosa a denegação da 

ordem mandamental. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono 

o seguinte precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO 

PEDIDO INICIAL — DEFERIMENTO —IMPOSSIBILIDADE — 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — 

FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL — 

REQUISITOS LEGAIS — NÃO PREENCHIMENTO — REFORMA DA DECISÃO 

— NECESSIDADE. Não possível é a antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, ante a inexistência de prova inequívoca de 

que o requerente preenche todos os requisitos para a expedição de 

certidão de localização de imóvel, previstos na Resolução nº 2, de 17 de 

julho de 2009, que “regulamenta a expedição de Certidões pelo Instituto de 

Terras de Mato Grosso – INTERMAT”. Recurso provido. (TJMT, RAI nº 

161828/2014, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Data do 

Julgamento: 18/08/2015) Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por corolário, 

denego o mandado de segurança. Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cuiabá-MT, 8 de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006798-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN FERREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, e 

CONCEDO, EM DEFINITIVO, A SEGURANÇA no sentido de determinar às 

autoridades coatoras que deixem de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD), e Tarifa de uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da conta do Impetrante referente as unidade 

consumidora 6/171426-0; 6/958057-2; 6/1168064-2, bem como informe ao 

Grupo ENERGISA S/A, que se abstenha de incluir referidos valores nas 

Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, posto que é de sua responsabilidade a 

confecção da fatura de energia elétrica, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista 

do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21924 Nr: 10298-48.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR PORTILHO MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - 

OAB:6063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS MONTENEGRO - OAB:1344-E/MT, SUELI SOLANGE CAPITULA 

- OAB: PROC. ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175611 Nr: 23483-17.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

 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:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326318 Nr: 25941-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMEDIO JOSÉ VIANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUERINA DE ASSIS DA SILVA - 

OAB:21504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA EMILE MACIEL JORGE DE 

SOUZA - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. nº 1585180

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326526 Nr: 26126-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADI JOSÉ GRACIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VADI JOSE GRACIANO - 

OAB:3524-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326718 Nr: 36-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERCILIO RODRIGUES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc. Federal

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339916 Nr: 10484-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SILVA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PREFEITO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174287 Nr: 22617-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA DA SILVA, GERALDO 

JOSÉ SILVEIRA, VILSON FERREIRA DA SILVA, MILTON DE OLIVEIRA 

SANTOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. DO ESTADO, DORGIVAL VERA DE 

CARVALHO PROCURADORA - OAB:, GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:5.660/MT, WELINGTON 

JEORGE BUENO - OAB:12146/MT
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 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368959 Nr: 6645-23.2009.811.0041

 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: MATEUS FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377101 Nr: 13077-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397293 Nr: 31891-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MÁRCIO RODRIGUES PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768118 Nr: 20984-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA EUDÓXIA DA CRUZ, KHDCS, VGDCS, KPDCB, EVA 

EUDÓXIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS (PROC. DO ESTADO) - OAB:4.415/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868199 Nr: 8102-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUERUBINO SOARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868200 Nr: 8103-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON BENEDITO DE SIQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881889 Nr: 17942-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034597-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos e 

em atenção à prática de atos por meio eletrônico é a regra do CPC/2015. O 

art. 246, V, e o art. 270 e parágrafo único, estabelecem que as citações e 

intimações dar-se-ão por meio eletrônico, na forma da Lei, no caso, os 

arts. 5º e 6º da Lei 11.419/2006, bem como o expediente n. 

0057747-32.2-17.811.0000 – Departamento da TI do TJMT, impulsiono o 

presente para CITAR, via Sistema, da presente da ação, nos termos da 

petição inicial, para querendo no prazo de 30 (trinta) dias, RESPONDER a 

ação. Cuiabá-MT., 8/2/2018 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034741-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda., qualificada nos 

autos, ajuizou a presente Tutela Antecipada Antecedente, em face do 

Estado de Mato Grosso, visando suspender a exigibilidade do crédito 

tributário inscrito na dívida ativa sob o nº 2017486198, que o requerido se 

abstenha de negar a emissão de CND e a sustação dos efeitos do 

protesto da mencionada CDA até o julgamento dos pedidos da tutela final. 

Afirma a que em 08.11.2017 o requerido protestou a CDA nº 2017486198, 

causando prejuízos à requerente por não ser devido o crédito tributário. 

Alega estarem presentes os requisitos da tutela antecipada antecedente 

para que mediante depósito judicial do valor atualizado da CDA objeto da 

demanda, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e sustado os 
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efeitos do respectivo protesto. O feito foi distribuído para a 1ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, que reconheceu sua 

incompetência e remeteu para esta Vara conforme se vê na decisão de id 

nº 10711502. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamente. 

Decido. A Requerente postulou pela concessão de tutela antecipada 

antecedente visando suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito 

na dívida ativa sob o nº 2017486198, que o requerido se abstenha de 

negar a emissão de CND e a sustação dos efeitos do protesto da 

mencionada CDA. O art. 151, II, do CTN prevê, como direito subjetivo da 

parte, a suspensão da exigibilidade do tributo mediante depósito do 

montante integral do tributo. Tal prerrogativa decorre ex vi legis, cuja 

realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar 

que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública, 

razão pela qual não pode a mesma se opor à vontade do contribuinte, pois 

é um direito livremente exercitável. Saliente que o efeito do depósito 

calçado no artigo 151, II, do CTN, é justamente o de inibir os efeitos da 

mora, quais sejam a fluência dos juros e da multa de mora previstos na 

legislação fiscal, a inscrição do contribuinte nos cadastros de negativação 

e a submissão à execução judicial da dívida. Nesse sentido, o STJ firmou 

entendimento no incidente de Recurso Repetitivo no STJ nº REsp 

1.156.668/DF relativamente a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, in verbis: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA 

CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA 

FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO 

DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 

112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é 

equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 

151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos 

precedentes são de clareza hialina(...)2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM 

DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL 

OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO 

TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro 

MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 

15/03/1993)”(STJ – REsp 1156668/DF, primeira seção, Rel Min. Luiz Fux, 

julgado em 24/11/2010) Ademais, não há que se olvidar que, por se tratar 

o lançamento de uma atividade vinculada, uma vez não subsistindo 

discricionariedade praticada por parte de agente fiscalizador, resta 

evidente a ausência de prejuízo à parte requerente, cuja consequência é o 

imediato recolhimento do tributo questionado, sob pena do mesmo ser 

inscrito em dívida ativa, além da sujeição às obrigações acessórias e 

medidas restritivas previstas no nosso ordenamento jurídico vigente. Por 

derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na forma 

apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher, já que a 

garantia convola-se em conversão de depósito em renda, extinguindo-se 

desta feita a obrigação tributária, como prevê o art. 156, VI, do CTN. Com 

relação a sustação dos efeitos do protesto, constata-se que o perigo de 

dano ou o resultado útil do processo configura-se no próprio protesto, que 

por si só acarreta prejuízos de difícil reparação, e estando o débito 

devidamente garantido conforme se vê no depósito judicial de id nº 

10799230, não há risco para a parte credora. Portanto, cabível e possível 

a concessão da Tutela Antecipada Antecedente, a fim de suspender a 

exigibilidade do crédito tributário bem como os efeitos do protesto do caso 

ora analisado. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, 

uma vez presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, nos termos do 

art. 303, do NCPC vindicado para o fim de suspender a exigibilidade do 

crédito tributário em relação ao débito aqui discutido, nos termos do art. 

151, II, do CTN, sustar os efeitos do protesto nº 421443, referente à CDA 

nº 2017486198, datado de 09.11.2017, do Cartório do 2º Ofício de Barra 

do Garças-MT bem como obter certidão de regularidade fiscal, até ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Em seguida, intime-se o autor para 

que promova o aditamento da petição inicial, nos mesmo autos, de modo a: 

i) complementar a sua causa de pedir; ii) confirmar seu pedido de tutela 

definitiva; e iii) juntar novos documentos indispensáveis ou úteis para a 

apreciação da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

inciso I, §1º, do art. 303, do NCPC, sob pena de indeferimento e extinção 

do processo sem resolução do mérito (art. 303, §2º, do NCPC). Após, 

providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, apresentar a 

sua defesa no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no art. 335, c/c 

183, ambos do NCPC, uma vez que a causa de pedir não comporta 

autocomposição[1], nos termos do art. 334, §4º, I, do NCPC. 

Posteriormente, retornem os autos conclusos. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 

14 de dezembro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito da Vara 

Especializada de Execução Fiscal Estadual [1] A designação da audiência 

de conciliação ou de mediação somente tem lugar se a causa comportar 

autocomposição; se esta não for possível, o caso será de simples citação 

e intimação para responder à demanda do autor (v. art. 334 §4º-II), com o 

prazo para contestação se orientando pelo disposto no art. 231 (v. art. 

335-III)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034600-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda., qualificada nos 

autos, ajuizou a presente Tutela Antecipada Antecedente, em face do 

Estado de Mato Grosso, visando suspender a exigibilidade do crédito 

tributário inscrito na dívida ativa sob o nº 2017472244, que o requerido se 

abstenha de negar a emissão de CND e a sustação dos efeitos do 

protesto da mencionada CDA até o julgamento dos pedidos da tutela final. 

Afirma a que em 08.11.2017 o requerido protestou a CDA nº 2017472244, 

causando prejuízos à requerente por não ser devido o crédito tributário. 

Alega estarem presentes os requisitos da tutela antecipada antecedente 

para que mediante depósito judicial do valor atualizado da CDA objeto da 

demanda, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e sustado os 

efeitos do respectivo protesto. O feito foi distribuído para a 4ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, que reconheceu sua 

incompetência e remeteu para esta Vara conforme se vê na decisão de id 

nº 10762980. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamente. 

Decido. Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 10965582. A 

Requerente postulou pela concessão de tutela antecipada antecedente 

visando suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na dívida 

ativa sob o nº 2017472244, que o requerido se abstenha de negar a 

emissão de CND e a sustação dos efeitos do protesto da mencionada 

CDA. O art. 151, II, do CTN prevê, como direito subjetivo da parte, a 

suspensão da exigibilidade do tributo mediante depósito do montante 

integral do tributo. Tal prerrogativa decorre ex vi legis, cuja realização 

prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal 

procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública, razão 

pela qual não pode a mesma se opor à vontade do contribuinte, pois é um 

direito livremente exercitável. Saliente que o efeito do depósito calçado no 

artigo 151, II, do CTN, é justamente o de inibir os efeitos da mora, quais 

sejam a fluência dos juros e da multa de mora previstos na legislação 

fiscal, a inscrição do contribuinte nos cadastros de negativação e a 

submissão à execução judicial da dívida. Nesse sentido, o STJ firmou 

entendimento no incidente de Recurso Repetitivo no STJ nº REsp 

1.156.668/DF relativamente a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, in verbis: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA 

CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA 

FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO 

DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 

112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é 

equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 

151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos 

precedentes são de clareza hialina(...)2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM 

DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL 

OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO 

TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro 

MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 

15/03/1993)”(STJ – REsp 1156668/DF, primeira seção, Rel Min. Luiz Fux, 
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julgado em 24/11/2010) Ademais, não há que se olvidar que, por se tratar 

o lançamento de uma atividade vinculada, uma vez não subsistindo 

discricionariedade praticada por parte de agente fiscalizador, resta 

evidente a ausência de prejuízo à parte requerente, cuja consequência é o 

imediato recolhimento do tributo questionado, sob pena do mesmo ser 

inscrito em dívida ativa, além da sujeição às obrigações acessórias e 

medidas restritivas previstas no nosso ordenamento jurídico vigente. Por 

derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na forma 

apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher, já que a 

garantia convola-se em conversão de depósito em renda, extinguindo-se 

desta feita a obrigação tributária, como prevê o art. 156, VI, do CTN. Com 

relação a sustação dos efeitos do protesto, constata-se que o perigo de 

dano ou o resultado útil do processo configura-se no próprio protesto, que 

por si só acarreta prejuízos de difícil reparação, e estando o débito 

devidamente garantido conforme se vê no depósito judicial de id nº 

10796902, não há risco para a parte credora. Portanto, cabível e possível 

a concessão da Tutela Antecipada Antecedente, a fim de suspender a 

exigibilidade do crédito tributário bem como os efeitos do protesto do caso 

ora analisado. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, 

uma vez presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, nos termos do 

art. 303, do NCPC vindicado para o fim de suspender a exigibilidade do 

crédito tributário em relação ao débito aqui discutido, nos termos do art. 

151, II, do CTN, sustar os efeitos do protesto nº 8110467, referente à CDA 

nº 2017472244, datado de 13.11.2017, do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá-MT bem como obter certidão de regularidade fiscal, até ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Em seguida, intime-se o autor para 

que promova o aditamento da petição inicial, nos mesmo autos, de modo a: 

i) complementar a sua causa de pedir; ii) confirmar seu pedido de tutela 

definitiva; e iii) juntar novos documentos indispensáveis ou úteis para a 

apreciação da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

inciso I, §1º, do art. 303, do NCPC, sob pena de indeferimento e extinção 

do processo sem resolução do mérito (art. 303, §2º, do NCPC). Após, 

providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, apresentar a 

sua defesa no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no art. 335, c/c 

183, ambos do NCPC, uma vez que a causa de pedir não comporta 

autocomposição[1], nos termos do art. 334, §4º, I, do NCPC. 

Posteriormente, retornem os autos conclusos. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 

14 de dezembro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito da Vara 

Especializada de Execução Fiscal Estadual [1] A designação da audiência 

de conciliação ou de mediação somente tem lugar se a causa comportar 

autocomposição; se esta não for possível, o caso será de simples citação 

e intimação para responder à demanda do autor (v. art. 334 §4º-II), com o 

prazo para contestação se orientando pelo disposto no art. 231 (v. art. 

335-III)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026384-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1026384-81.2017.8.11.0041 Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Pedido de 

Liminar, ajuizada por Anderson Santos de Santana em face do Estado de 

Mato Grosso em que a parte autora pleiteia liminarmente sua exclusão do 

rol dos protestos. 2. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de 

Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” 3. Assim sendo, para se evitar eventual nulidade, necessário se 

faz que a parte requerente traga aos autos a Certidão de Dívida Ativa em 

discussão no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038184-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI RAFAEL DE SOUZA - EPP (IMPETRANTE)

SIDNEI RAFAEL DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Vistos, etc. 1. Trata-se de Mandado de Segurança 

Com Pedido de Liminar, ajuizado por Sidnei Rafael de Souza e Outro em 

face do Gerente de Fiscalização dos Segmentos de Comunicação e 

Energia da Secretaria de Estado de Fazendo de Mato Grosso em que a 

autora pleiteia que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS 

incidente sobre a tarifa de uso e sistema de distribuição de energia elétrica 

postas na “Notificação de Auto de Infração (NAI)”, bem como proceda a 

retirada dos valores lançados a título de débito fiscal da conta corrente do 

impetrante, além de se abster de incluir o nome dos impetrantes em dívida 

ativa, e se já tiver incluído, que se retire, e negar certidão negativa de 

débitos, protestos e outras medidas prejudiciais. 2. Insta ressaltar, que 

conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” 3. Assim sendo, para se evitar eventual 

nulidade, necessário se faz que a parte impetrante informe se o 

mencionado débito já foi inscrito em dívida ativa pelo impetrado, devendo 

indexa-los aos autos, em caso positivo, no prazo de 10 (dez) dias. 4. 

Cumpra-se com as providências necessárias. 5. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034161-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS nº. 001/2015-Gab., 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora, no prazo legal, 

impugnar a Contestação. Cuiabá-MT., 8/2/2018 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038442-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – GABINETE 2 Processo nº. 1038442-19.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda., qualificada nos 

autos, ajuizou a presente Tutela Antecipada Antecedente, em face do 

Estado de Mato Grosso, visando suspender a exigibilidade dos créditos 

tributários inscritos na dívida ativa sob o nº 2017329895, 2017330796, 

2017475550 e 2017474952, que o requerido se abstenha de negar a 

emissão de CND e a sustação dos efeitos do protesto da mencionada CDA 
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até o julgamento dos pedidos da tutela final. Afirma a que em 21.08.2017 

os créditos tributários objeto dos Processos Administrativos nº 

33778/54/28/2017 e 39467/54/28/2017 foram inscritos em dívida ativa sob 

os nº 2017329895 e 2017330796. Aduz que na data de 27.09.2017 os 

créditos tributários objeto dos Processos Administrativos nº 

253999/54/28/2017 e 248401/54/28/2017 foram inscritos em dívida ativa 

sob os nº 2017475550 e 2017474952. Informa que, posteriormente todas 

as CDA’s foram levado a protesto, causando prejuízos à requerente por 

não ser devido o crédito tributário. Alega estarem presentes os requisitos 

da tutela antecipada antecedente para que mediante depósito judicial do 

valor atualizado da CDA objeto da demanda, seja suspensa a exigibilidade 

do crédito tributário e sustado os efeitos do respectivo protesto. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamente. Decido. A Requerente 

postulou pela concessão de tutela antecipada antecedente visando 

suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na dívida ativa sob o 

nº 2017470789, que o requerido se abstenha de negar a emissão de CND 

e a sustação dos efeitos do protesto da mencionada CDA. O art. 151, II, do 

CTN prevê, como direito subjetivo da parte, a suspensão da exigibilidade 

do tributo mediante depósito do montante integral do tributo. Tal 

prerrogativa decorre ex vi legis, cuja realização prescinde até mesmo de 

autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em 

qualquer prejuízo à Fazenda Pública, razão pela qual não pode a mesma 

se opor à vontade do contribuinte, pois é um direito livremente exercitável. 

Saliente que o efeito do depósito calçado no artigo 151, II, do CTN, é 

justamente o de inibir os efeitos da mora, quais sejam a fluência dos juros 

e da multa de mora previstos na legislação fiscal, a inscrição do 

contribuinte nos cadastros de negativação e a submissão à execução 

judicial da dívida. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento no incidente 

de Recurso Repetitivo no STJ nº REsp 1.156.668/DF relativamente a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in verbis: “TRIBUTÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, 

DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO 

CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO 

DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 

535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. 

EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do 

débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado 

Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina(...)2. 

SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS 

AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A 

EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 

30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 10/02/1993, DJ 15/03/1993)”(STJ – REsp 1156668/DF, primeira seção, 

Rel Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010) Ademais, não há que se olvidar 

que, por se tratar o lançamento de uma atividade vinculada, uma vez não 

subsistindo discricionariedade praticada por parte de agente fiscalizador, 

resta evidente a ausência de prejuízo à parte requerente, cuja 

consequência é o imediato recolhimento do tributo questionado, sob pena 

do mesmo ser inscrito em dívida ativa, além da sujeição às obrigações 

acessórias e medidas restritivas previstas no nosso ordenamento jurídico 

vigente. Por derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade 

do provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na 

forma apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher, já que a 

garantia convola-se em conversão de depósito em renda, extinguindo-se 

desta feita a obrigação tributária, como prevê o art. 156, VI, do CTN. Com 

relação a sustação dos efeitos do protesto, constata-se que o perigo de 

dano ou o resultado útil do processo configura-se no próprio protesto, que 

por si só acarreta prejuízos de difícil reparação, e estando o débito 

devidamente garantido conforme se vê no depósito judicial de id nº 

10796902, não há risco para a parte credora. Portanto, cabível e possível 

a concessão da Tutela Antecipada Antecedente, a fim de suspender a 

exigibilidade do crédito tributário bem como os efeitos do protesto do caso 

ora analisado. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, 

uma vez presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, nos termos do 

art. 303, do NCPC vindicado para o fim de suspender a exigibilidade dos 

créditos tributários em relação aos débitos aqui discutidos, nos termos do 

art. 151, II, do CTN e sustar tão somente os efeitos do protesto nº 

13120031, referente à CDA nº 2017330796, datado de 11.12.2017, do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá-MT bem como obter certidão de regularidade 

fiscal, até ulterior deliberação. Com relação aos demais débitos tributários 

aqui indicados, necessário se faz que a parte autora traga aos autos 

cópias dos instrumentos dos protestos, no prazo de 10 (dez) dias, uma 

vez que os documentos indexados nos ids nº 11232025, 11231999 e 

11231963 não mencionam a origem da cobrança. Expeça-se o necessário. 

Em seguida, intime-se o autor para que promova o aditamento da petição 

inicial, nos mesmo autos, de modo a: i) complementar a sua causa de 

pedir; ii) confirmar seu pedido de tutela definitiva; e iii) juntar novos 

documentos indispensáveis ou úteis para a apreciação da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso I, §1º, do art. 303, do 

NCPC, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem resolução 

do mérito (art. 303, §2º, do NCPC). Após, providencie-se a citação da 

parte requerida, para querendo, apresentar a sua defesa no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme disposto no art. 335, c/c 183, ambos do NCPC, uma 

vez que a causa de pedir não comporta autocomposição[1], nos termos do 

art. 334, §4º, I, do NCPC. Posteriormente, retornem os autos conclusos. 

Intime e cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito [1] A designação da audiência de conciliação ou de 

mediação somente tem lugar se a causa comportar autocomposição; se 

esta não for possível, o caso será de simples citação e intimação para 

responder à demanda do autor (v. art. 334 §4º-II), com o prazo para 

contestação se orientando pelo disposto no art. 231 (v. art. 335-III)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 181966 Nr: 28680-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Junior - OAB:7021/MT

 DECIDO. DETERMINO: 2. A seguir, proceda-se ao CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, alterando-se inicialmente no Sistema Apolo como Requerente 

o advogado LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR – OAB/MT 

7.021, e como Requerido o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 3. Após, AUTUE-SE 

como Cumprimento de Sentença e na sequência proceda-se à INTIMAÇÃO 

do Município Requerido, por mandado (processo físico), através do seu 

Representante Jurídico, o atual Procurador Geral do Município de Cuiabá 

Dr. Nestor Fernandes Fidelis para, querendo, impugnar o demonstrativo do 

crédito cobrado nestes autos como PEQUENO VALOR, no prazo de 30 

(trinta dias), sob pena de ser expedida a respectiva ORDEM DE 

PAGAMENTO da obrigação tida de pequeno valor, nos termos do Art. 535 

do CPC/2015, ocasião em que poderá arguir quaisquer das matérias 

elencadas nos incisos I a VI do referido artigo do CPA/2015 . Por outro 

lado, inobstante tenha ocorrido a constrição de ativos financeiros nas 

contas bancárias do Advogado Executado na data de 04/11/2011, 

conforme se depreende do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

Valores de fls. 82, é certo que ainda NÃO houve a transferência dos 

valores para a Conta Única do Poder Judiciário, razão pela qual não é 

possível proceder a sua vinculação a este executivo fiscal e a 

consequente expedição de Alvará Judicial de levantamento, por isso 

desde logo PROMOVO o desbloqueio dos valores penhorados 

eletronicamente, via BACENJUD, a saber R$ 57,87 (cinquenta e sete reais 

e oitenta e sete centavos), conforme protocolo em anexo, parte integrante 

desta decisão. INTIMEM-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 

06 de fevereiro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito prn

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023357-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VIEIRA DE BORBA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RONILSON RONDON BARBOSA OAB - MT6764/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

M U N I C I P A L  D E C I S Ã O  9 4 1  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1023357-90.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ROBSON VIEIRA DE BORBA Autuação 

28/07/2017 Última distribuição 28/07/2017 Valor da causa R$ 122.234,41 

Dados específicos da Classe Nº da CDA 1422368 Vistos, etc... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 28/07/2017, promovida via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ em desfavor de ROBSON 

VIEIRA DE BORBA – CPF Nº 734807533, qualificado na inicial (ID do 

documento: 9116872), tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela CDA nº 1422368, referente à multa por infração 

prevista no Código Sanitário e de Posturas, sendo o valor atribuído à 

causa de R$ 122.234,41- (ID do documento: 9116883). Em 09/09/2017 foi 

determinada a citação do Executado (ID do documento: 9792537). Não há 

comprovante da expedição do AR de citação nestes autos eletrônicos até 

a presente data. Em 06/02/2018 o Executado compareceu 

espontaneamente em Juízo, oferecendo duas vagas de garagem do Edf. 

Portal (ID do documento: 11644969), em garantia do Juízo, conforme 

petições de ID dos documentos nºs: 11644968 e 11644966, anexando 

ainda os documentos de qualificação do Executado e Procuração etc, de 

ID’s nºs: 11644981, 11644982, 11644984, 11644986, 11644987, 

11644988, 11644989, 11644990, 11644991, 11644992, 11644993, e 

11644994. Em mesma data, o Executado interpôs a objeção de EXCEÇÃO 

DE PRE EXECUTIVIDADE (ID do documento: 11644998 e 11645000), 

através de seu Advogado, anexando documentos ID’s nºs: 11645002, 

11645002, 11645003, 11645004, 11645005, 11645006, 11645008, 

11645009, 11645011, 11645020 e 11645022. Estes autos eletrônicos 

vieram à conclusão em 06/02/2018 (Evento nº 14513836). Eis o relato 

necessário. DECIDO. Conforme RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais 

decorrentes de dívida de natureza não tributária advinda da infringência a 

dispositivos legais constantes do Código Sanitário e de Posturas, face o 

disposto na Resolução nº 009/2008/OE do E. Tribunal de Justiça Estado de 

Mato Grosso de 10/07/2008, ex vi: RESOLUÇÃO N.º 009/2008/OE, 

publicada em 10/07/2008. RESOLVE: “Art. 1° - Fixar a competência para 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as 

ações penais que tratem de delitos ambientais: I – Na Comarca de Cuiabá: 

a Vara Especializada do Meio Ambiente; (...).” (negritei). No presente caso 

a CDA nº 1422368 objeto desta execução foi inscrita em face de MULTA 

aplicada por transgressão ao Código Sanitário e de Posturas (Lei Compl. n. 

004/1992 c/c Lei Complementar nº 044/1997), ex vi ID do documento: 

9116883, verbis: CDA 1422368 – INSC. 16/05/2017 – Nº FOLHA 2762 – 

INSC. 202291 – CONTRIBUINTE 734807533 – ROBSON VIEIRA BORBA – 

CPF Nº 876.150.701-63 - ORIGEM DA DÍVIDA: Nº DA DÍVIDA 2432534 – 

TRIBUTO: AUTO DE INFRAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRA SEM 

APROVAÇÃO DE PROJETO E/OU ALVARÁ – FORMA DE CONSTITUIÇÃO 

DO CRÉDITO: LANÇAMENTO DE OFÍCIO – AUTO DE INFRAÇÃO – PROC. 

ADM. Nº 5020/2017 – DATA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 20/07/2016 – 

VENC. 04/09/2010 – NATUREZA DA DÍVIDA: NÃO TRIBUTÁRIA – 

FUNDAMENTOS LEGAIS DA DÍVIDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL OU 

CONTRATUAL: INFRAÇÃO CODIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS - ARTS. 

634 E 637 DA LEI COMP. Nº 04 DE 24 DEZEMBRO DE 1992 - 

PENALIDADES: MULTA – ART. 65, INC. V DA LEI COMP. 044 DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 1997 – VALORES ORIGINAIS DA DÍVIDA: MULTA PUNITIVA 

R$ 70.000,00- VALORES ATUALIZADOS DA DÍVIDA: VALOR TOTAL R$ 

122.234,41- PG512865-3/2010/SMADES – PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, 05 DE JUNHO DE 2017. CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS 

– PROCURADOR FISCAL DO MUNICÍPIO. ISSO POSTO, por se tratar de 

competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – GABINETE 1 – FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL e DECLINO à Vara Especializada do Meio Ambiente - 

VEMA, a quem compete processar e julgar este executivo fiscal. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à 

REDISTRIBUIÇÃO destes autos, anotando-se na Distribuição do Sistema 

PJe, remetendo-os ao Juízo competente, com as nossas homenagens. 

INTIMEM-SE as Partes (PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 

de fevereiro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000950-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000950-27.2016.8.11.0041 EMBARGANTE: HDI SEGUROS S.A. 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL promovidos por HDI SEGUROS S/A em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO em razão da execução fiscal em 

apenso n. 0501619-74.2015.8.11.0041, postulando em suma a extinção do 

processo executivo e alternativamente pleiteia a redução do valor da multa 

aplicada nos autos do processo administrativo que ensejou a inscrição em 

dívida ativa. Isto, pois, assevera pela nulidade da CDA que instrui a 

execução fiscal em razão da sua precariedade, pois contem erros 

crassos nas informações do débito fiscal, eis que apresenta valor 

incorreto do valor da dívida e data de constituição definitiva do crédito da 

mesma data em que a decisão administrativa foi proferida quando deveria 

constar a data da efetiva intimação da Embargante acerca da decisão ou 

do transito em julgado desta, valor da multa aplicada irrazoável e 

desproporcional de R$ 80.000,00 – oitenta mil reais. Alega a Embargante 

ainda excesso de execução, tendo em vista a adoção de termo inicial da 

constituição do crédito muito anterior a sua intimação sobre a decisão 

administrativa e aplicação de juros discrepantes da realidade inflacionária. 

Com a inicial foram anexados os documentos pertinentes à espécie. A 

Embargante ofereceu garantia do juízo nos autos da execução fiscal e os 

presentes embargos foram recebidos com efeito suspensivo (ID. 

1425724), O Embargado ofertou impugnação (ID. 3045130), postulando 

essencialmente pela improcedência dos pedidos autorais em sua 

integralidade e condenação da Embargante ao pagamento de honorários 

sucumbenciais. Intimadas as partes a respeito do interesse na produção 

de provas, a Embargante postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

9334833), e o Embargado manteve-se silente – ID. 9349145. 

Subsequentemente, foi deferido o pleito da Embargante para suspensão 

dos efeitos de protesto da CDA n.º 201512820, bem como fora 

oportunizado ao Embargado a substituição da referida CDA para 

esclarecimento do valor originário do crédito tributário – ID. 10819669. O 

Embargado então se manifestou nos autos informando a sustação do 

protesto e a CDA em questão atualizada, constando o valor correto da 

multa aplicada originalmente pelo PROCOM-MT no valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) e o respectivo número do processo administrativo (ID. 

11296234). Vieram-me os autos à conclusão. É a síntese dos fatos. 

Fundamento. DECIDO. Do julgamento antecipado da lide Ab initio, insta 

ressaltar que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. 

Desta forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que 

se encontra, por não haver necessidade da produção de prova, nos 

termos do art. 355, I, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento do 

STJ, verbis: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência.” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89) “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, 

do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 
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instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003) e, 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). Cediço é que os embargos à execução são o meio 

de defesa contra a execução visando impugnar o título executivo por 

algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou 

posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título 

executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva 

desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Concluindo-se, os 

embargos à execução são considerados a única defesa expressamente 

positivada para impugnar o título executivo. Sobre este tema preleciona 

Humberto Theodoro Júnior: “Não são os embargos uma simples resistência 

passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só 

aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do 

credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, 

exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença 

que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título 

executivo.” (Processo de Execução, 21ª ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 

394). Pois bem. Diante destas considerações, prima facie incumbe-nos 

ressaltar a legitimidade da Fundação PROCON para o exercício do poder 

de polícia administrativa aplicando as penalidades cabíveis na defesa do 

consumidor, nos termos do que estabelece o art. 2º[1], do Decreto 

Estadual n.º 3.571/04, c/c art. 56, caput e inc. I[2], e art. 57[3], da Lei n. 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Não bastasse, o 

referenciado Decreto Estadual n. 3.571/04, além de fixar a competência do 

PROCON para o fim de fiscalizar e aplicar as penalidades inerentes a 

relações de consumo de acordo com a legislação específica e com a 

Constituição Federal, define a determinação para a promoção dos atos de 

instauração do processo administrativo, investigação preliminar, audiência 

de conciliação, julgamento de eventual defesa, pedido de reconsideração, 

recurso administrativo e, ainda, estabelecer as disciplinas para sua 

própria execução. De acordo com esta perspectiva, a atividade de 

fiscalização exercida pela Fundação é de natureza vinculada e, por 

cuidar-se de aplicação de norma de ordem pública, uma vez verificada a 

infração, é obrigada a aplicar a penalidade, sem qualquer poder 

discricionário nesta decisão. Logo, tendo o órgão de defesa do 

consumidor detectado uma infração às relações de consumo, qual seja, 

evidente deter o PROCON-MT competência material e formal para aplicar 

as sanções respectivas. Por conseguinte, vale dizer ainda que, embora 

consagrado em nosso Direito o princípio constitucional de que não se pode 

eximir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a 

direito[4], este poder deve se limitar apenas ao objeto do controle exercido 

por este princípio, que há de ser, unicamente o da legalidade, sendo-lhe 

vedado se pronunciar sobre a conveniência, oportunidade ou eficiência do 

ato em exame, ou seja, sobre o mérito do ato administrativo. Sob o prisma 

da legalidade, se extrai dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, verbis: 

“(...) O que o Poder Judiciário não pode é ir além do exame da legalidade, 

para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração. (...) A 

competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos 

restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. 

Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a mesma norma que 

o rege, por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios 

básicos da Administração Pública. (...) Ao Poder Judiciário é permitido 

perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e 

pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontra, e seja 

qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é 

pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a 

conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim 

agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de 

jurisdição judicial.” (“Direito Administrativo Brasileiro”, 31ª edição, p. 703) 

Neste sentido o STJ possui este entendimento a respeito da matéria: 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 

284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE 

TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR 

ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA 

ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 

DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o 

decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o 

regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que 

quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem 

demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o 

entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - 

Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o 

conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da 

Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, 

não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos 

normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal 

de Justiça. IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça 

segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de 

Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON 

detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da 

Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada 

por um único consumidor. V - O recurso especial, interposto pela alínea a 

e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, 

não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em 

sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI 

– O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da 

multa, prevista no art.1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em 

razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, 

sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou 

improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no 

caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1664584 e 

2017/0071932-2, Ministra REGINA HELENA COSTA, em 19/09/2017) Ou 

seja: não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito 

administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões 

administrativas. Diante destas considerações, extrai-se dos autos que as 

questões avençadas pela Embargante de nulidade da CDA, valor da multa 

aplicada irrazoável e desproporcional e excesso de execução, não 

merecem prosperar. Vejamos. Meritório é, portanto, a análise dos 

documentos acostados com a inicial, dos quais apuram-se os seguintes 

dados do processo administrativo que ensejou o débito ora impugnado, 

para oportunamente examinarmos as questões materiais e formais do título 

executivo como pretende a Embargante. O processo administrativo n.º 

0109-000.971-1, foi instaurado em 26/01/2009, mediante reclamação da 

consumidora ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES, que, alegou a 

cobrança indevida referente a apólice de seguro n.º 

01.58.431.021150.000001, bônus 02, veículo Modelo Chevrolet Corsa 

Hatch Maxx 1.0 Flexpower 8V SP, ano 2008/2009, chassi 

9BGXH8609C137743, Renavan 149544, NJQ 6839, proposta n.º 047984. 

Informou a Reclamante que na verdade é titular do seguro apólice n. 

01.58.431.021150.00000, bônus 03, proposta n. 047843, havendo 

equivoco da Reclamada, que, não teria disponibilizado o sinistro do veículo 

alhures referenciado, após dois meses em que a Reclamante aguardava o 

orçamento. A consumidora postulou então junto ao PROCON-MT o envio 

do orçamento detalhado do veículo e suspensão das cobranças indevidas 

da proposta  047984 e cance lamento da apó l ice  n . º 

01.58.431.021150.000001 – ID. 479513 – págs. 01/04. Notificada, a 

Embargante manifestou-se nos autos do processo administrativo (ID. 

479513- págs. 05/15). Realizada então a audiência de tentativa de 

conciliação, a qual foi redesignada a fim de que a empresa Gramarca 

fosse notificada nos autos, bem como para que a Embargante/Reclamada 

apresentasse o relatório pormenorizado sobre a situação do veículo da 

Reclamante (ID. 479514, pág. 03/05). Realizada nova audiência, 

constatou-se que a Embargante/Reclamanda não apresentou no processo 

administrativo, conforme determinado no ato anterior, restando consignado 

ainda que a Embargada/Reclamada deveria impugnar o processo nos 

termos do art. 44 do Dec./Lei n.º 2181/97 (ID. 479515). Diante das 

circunstâncias fáticas, foi solicitado ao Núcleo de Controle e Fiscalização 

a realização de autos de constatação do veículo sinistrado, cujo conserto 

ficou a cargo da reclamada Gramarca. Após a realização do termo de 

vistoria (ID. 1399256 – pág. 02/05), a Reclamada/Embargante, foi 

notificada a manifestar-se – ID. 1399259, pág. 02/04. Ofertada então a 
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impugnação pela Embargante (ID. 479515), foi certificado nos respectivos 

autos administrativos que esta é primária em práticas infrativa às normas 

consumeristas (ID. 479517 – pág. 19) e subsequentemente, foi proferida a 

decisão administrativa – ID. 479518, pág. 05/11 e ID. 479521. 

Compulsando-se referida decisão (ID. 1399260, pág. 02/12), constata-se 

de proêmio o minucioso relatório, fundamentação consubstanciada no 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), consideração da 

reclamação da consumidora e impugnação das empresas reclamadas, 

relatório da vistoria do veículo apresentado pelos fiscais de defesa do 

consumidor, jurisprudência do STJ, Decreto Federal n.º 2.181/97, Decreto 

Estadual n.º 3.571/04, dosimetria da pena de multa fixando-se a pena 

base, ponderação de circunstâncias atenuantes e agravantes, 

decidindo-se pela aplicação à Embargante de multa administrativa arbitrada 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por violação ao art. 20, do CDC. 

Em sede de recurso administrativo interposto pela Embargante, foi 

concedido-lhe parcial provimento para atenuar e retificar o valor da multa 

para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – ID. 1399260, págs. 15/24. 

Não efetuado o pagamento pela Embargante do débito no prazo 

estabelecido, foi promovida a inscrição deste como dívida ativa – ID. 

1399260, pág. 14. Diante desta conjuntura factual tem-se que o 

procedimento administrativo apontando que culminou com a aplicação da 

penalidade de multa, observou os princípios do contraditório e ampla 

defesa, adversamente as alegações da Embargante, tendo sido a decisão 

da aplicação da multa devidamente fundamentada e com observância das 

normas legais. Ressalte-se que do tramite do procedimento administrativo 

não houve ofensa aos princípios basilares que regem a legislação 

processual, pois, ainda que a Embargante tenha apresentado defesa, até 

mesmo com recurso diante da decisão objurgada, tais premissas não a 

eximem da responsabilidade consumerista, como se verifica do teor dos 

artigos da tipificação da sua infração, e indicada na decisão que 

aplicou-lhe a penalidade de multa, em razão da seguinte infração à 

legislação consumerista – ID. 1399260, pág. 08: Art. 20. O fornecedor de 

serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao 

consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes 

da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento 

proporcional do preço. § 1° A reexecução dos serviços poderá ser 

confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do 

fornecedor. § 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados 

para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que 

não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. Ou seja, a 

Embargada foi acionada via reclamação de consumidor, e a infração acima 

descrita foi constada irrefutavelmente, não tendo sido produzida nos 

autos do processo administrativo n.º 0109-000.971-1, prova ao contrário 

para demonstrar a regularidade do serviço e que afastasse a 

solidariedade prevista para a cadeia de fornecedores na hipótese, de 

acordo com o art. 7º, do CDC[5]. Portanto, há motivação e fundamento na 

decisão administrativa que, ao observar os princípios básicos de 

legitimidade e legalidade, da ampla defesa e contraditório, por ter infringido 

a Embargante a legislação consumerista, aplicou-lhe a sanção de multa 

pecuniária, atentando-se até mesmo a circunstância atenuante, que não 

sendo quitada em sede administrativa, consequentemente foi o débito 

inscrito em dívida ativa que ocasionou a execução fiscal em apenso. Em 

caso análogo, o STJ assim decidiu: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.192.528 – MS. Trata-se de agravo manejado contra decisão que não 

admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, 

da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 350): E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO 

PROCON – TEMPO DE ESPERA EM CALL CENTER – DEVER DE 

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO 

NÃO CONFIGURADA – MULTA DE 5.000 UFERMS – QUANTUM 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANTIDO – CDA REFERENTE À CUSTAS 

JUDICIAIS – GUIA PAGA A DESTEMPO – VALOR QUE DEVE SER 

DECOTADO DA CDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) É o relatório. 

Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao 1.022, II, do CPC/2015, 

na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as 

questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a 

controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir 

julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência 

de prestação jurisdicional. Veja-se que o Tribunal a quo manifestou-se 

expressamente quanto ao argumento relativo à capitulação legal da multa 

(fl. 384): Com relação à omissão em relação à ao insanável vício na 

capitulação legal do parecer do Procon, sem razão o embargante. O 

acórdão esclareceu à f. 353 que a embargante infringiu o art. 10, § 1.º, do 

Decreto n.º 6.523/08, e art. 1.º, da Portaria MJ n.º 2.014/2008, razão pela 

qual foi aplicada a multa no valor equivalente a 5.000 UFERMS. Assim, 

conforme decidido no processo administrativo, os fatos apurados no 

processo administrativo ensejaram a aplicação da penalidade 

correspondente aos artigos 4.º, incisos I e III e 6.º, inciso III do CDC; artigos 

4.º § 2.º, 8.º e 10.º § 1.º do Decreto n.º 6.523, de 31 de julho de 2008, 

artigo 1.º, da Portaria MJ n.º 2.014, de 13 de outubro de 2008. O mesmo se 

observa quanto à questão relativa à proporcionalidade da punição (fls. 

353/355). Assim, após regular processo administrativo, o órgão 

administrativo entendeu que houve prática abusiva por ter a empresa 

telefônica deixado de observar normas cogentes de proteção ao 

consumidor, bem como por violação ao art. 10, § 1.º, do Decreto n.º 

6.523/08, e art. 1.º, da Portaria MJ n.º 2.014/2008, e opinou pela aplicação 

de multa no valor equivalente a 5.000 UFERMS, o que foi fixado pelo 

Superintendente da autarquia (f. 79). [...] Em relação a redução do valor da 

multa fixada em 5.000 UFERMS, melhor sorte não assiste à apelante. A 

existência da infração é incontroversa. A apelante claramente 

desrespeitou as disposições legais e administrativas que estipulam o 

prazo máximo para atendimento de consumidor em tele-atendimento 

(sessenta segundos) e tal conduta importa, também, infração às normas 

de defesa do consumidor e sujeita a apelante, sem prejuízo de outras 

sanções, à multa administrativa, tudo na forma do art. 56, I, CDC. A fixação 

da multa deve seguir a expressa previsão do art. 57, do CDC. In casu, o 

valor foi fixado em 5.000 UFERMS, tendo em vista a função punitiva e 

didática da penalidade, servindo de desestímulo à repetição de conduta 

idêntica, visando conduzir o penalizado a observar procedimento de 

conduta o qual evite nova ocorrência deletéria. [...](STJ – Aresp. 1192528 

MS, Relator MINISTRO SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação no DJE em 

21/11/2017). E ainda, com relação ao processo administrativo, o Tribunal 

de Justiça deste Estado, já se pronunciou a respeito: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Inexistindo vício para macular o processo 

administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar 

em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do 

CDC devem ser observados na fixação de multa por infração 

administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade.” (Ap 65151/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) “DIREITO DO CONSUMIDOR 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – 

APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA 

E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – 

VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Dada a decisão administrativa fundamentada nas 

provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo 

consumidor, quanto as informações da instituição financeira, bem assim 

precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de 

pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a 

sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a 

autoridade municipal tenha fundamento e justificado a aplicação da multa, 

considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e 

obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.” (Ap 160783/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 13/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) Então, 

observa-se dos autos do processo administrativo n.º 0109-000.971-1, que 

houve motivo e fundamentação para a imposição da sanção administrativa 

em evidente constatação da infração à legislação consumerista alhures 

descrita, e, se, essa fundamentação mostrou-se sucinta ou até mesmo 

inadequada ao caso, não cabe ao Judiciário alterá-la ou complementá-la, 

eis que o mérito do ato administrativo fica imune à apreciação judicial, pois, 
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apenas a inobservância do contraditório, da ampla defesa e do devido 

processo legal poderia justificar a interferência do Judiciário. Atinente aos 

aspectos formais e materiais do título executivo, merece destaque que a 

Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, 

ainda, que cabe ao embargante fazer prova de fatos capazes de 

desconstituir o título executivo. Não se desincumbindo do seu mister, a 

improcedência do pedido é o que se impõe. Assim, não ocorre a hipótese 

telada a ensejar na nulidade do título, diante dos seguintes fundamentos: 

Para reconhecimento de eventual vício da CDA em questão que eive o 

título, deveria a Embargante comprovar inequivocamente suas razões, o 

que de fato, não se desincumbiu do ônus neste ínterim, mormente quando 

a produção da prova com este é interesse da Embargante e esta não 

trouxe aos autos os documentos do processo administrativo em sua 

integralidade. O TJMT mantém o mesmo entendimento: “TRIBUTÁRIO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO 

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – 

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO 

CONTRIBUINTE – ART. 333, II, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO. 

Cumpre à parte devedora, ao se valer de embargos ou exceção de 

pré-executividade para obstar o prosseguimento do processo de 

execução, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito postulado, conforme o disposto no art. 333, II, do CPC. Se a 

contribuinte não demonstra a ausência de notificação do lançamento do 

tributo cobrado, cujo ônus lhe competia, não há alternativa senão a 

reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da 

execução fiscal.” (Ap 16100/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, 

Publicado no DJE 06/07/2015) Nesta toada, para haver a execução é 

necessário primeiro que exista título executivo (CPC, artigo 778, caput[6]) 

e depois que esse título corresponda a uma obrigação líquida, certa e 

exigível (CPC, artigo 783, caput[7]) e o título executivo que lastreia a 

execução fiscal é a certidão de dívida ativa, cuja existência encontra-se 

prevista no artigo 3º, da LEF[8], e seus requisitos elencados no artigo 2º, 

§5º e §6º da Lei 6.830/60. Art. 2º, Lei 6.830/60: “Constitui Dívida Ativa da 

Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que 

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente.” E ainda, conforme bem esclarece o julgado do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que “[...] a CDA possui 

presunção de certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de 

prova contundente, o que não ocorreu no caso em comento.” (TJSC – 

Apelação Cível N.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do 

Nascimento, julgado em 27/04/2010). Isto, pois, ressalte-se que a CDA em 

comento, conforme previsão contida nos arts. 6º, § 1º e 202, V, da Lei n. 

6.830/80, regulamentadora das execuções fiscais, contem 

eloquentemente os requisitos necessários à validade da certidão da dívida 

ativa referenciados na legislação pertinente e que pressupõe sua 

legitimidade. Portanto, tendo em vista que a CDA que instrui o feito 

executório preenche os requisitos, não há, pois, que se falar em nulidade 

do referido título. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ, 

símiles a este caso: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE CERTEZA E 

LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO. 

DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

1. A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos 

essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a 

pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver 

com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente. 2. Os referidos 

requisitos encontram-se enumerados no art. 6º, da Lei 6.830/80, in verbis: 

“Art. 6º A petição inicial indicará apenas: I – o juiz a quem é dirigida; II – o 

pedido; e III – o requerimento para a citação. § 1º A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º A petição inicial e a Certidão da Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico." 3. Consequentemente, é desnecessária a 

apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez 

que a Lei n.º 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos 

essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo 

de débito entre eles. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC.” Resp. 

1138202/ES. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 09/12/2009. 

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DESNECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – LEI N. 6.830/80 – 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA – NOTA FISCAL OU FATURA – 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO – RETENÇÃO DE 11% SOBRE 

FATURAS – TAXA SELIC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES. 1. "Na 

execução fiscal, é desnecessária a apresentação de memória 

discriminada dos créditos executados, pois todos os elementos que 

compõem a dívida estão arrolados no título executivo. Precedentes." (REsp 

1077874/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.2.2009). 2. A Primeira Seção, 

em 11.3.2009, ao apreciar o REsp 1.036.375-SP, Rel. Min. Luiz Fux, 

recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC e art. 6º da Resolução 

n. 8/2008-STJ, assentou que a Lei n. 9.711/1998, que alterou o art. 31 da 

Lei n. 8.212/1991, não criou nova contribuição sobre o faturamento, nem 

alterou a alíquota ou a base de cálculo da contribuição previdenciária 

sobre a folha de pagamento, mas somente fixou um novo sistema de 

arrecadação, a fim de responsabilizar as empresas tomadoras de serviço 

pela forma de substituição tributária. Agravo regimental improvido.” Resp. 

1049622/SC. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 

18/08/2009. No mais, a Procuradoria Geral do Estado, trouxe aos autos a 

CDA retificada, para constar o valor originário debito correto, qual seja, R$ 

80.000,00 – oitenta mil reais, correção do número correto do processo 

administrativo n.º 0109-000.971-1/PROCON (ID. 11296234), bem como 

escorreita data de constituição do crédito que operou-se em 30/01/2015, 

caracterizando-se o erro material insignificante. Isto, porque, pode “a 

Fazenda substituir de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de 

embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, 

vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Esse é o teor da 

súmula 392 aprovada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 

Deste modo, quanto ao suposto excesso de execução e imprecisão dos 

cálculos da dívida exequenda, consubstanciada na distinção entre os 

valos apontados e data de constituição definitiva do crédito no título 

executivo que acompanharam a exordial da execução fiscal em apenso, 

igualmente não merece procedência. Isso porque os equívocos materiais 

evidenciados na CDA que instrumentalizou a peça do processo executivo 

fiscal foram oportunamente corrigidos na ocasião em que substituído o 

título - ID. 11296234, antes da sentença, e por se tratar de mero erro no 

apontamento dos valores relativos aos consectários do débito principal, 

em nada alterou a legitimidade da exação, ou mesmo frustrou o exercício 

do direito de defesa da Embargante. Por derradeiro, a respeito do valor da 

multa, alega a Embargante que é exorbitante. Insta salientar que a 

aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no 

artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o seu aplicador 

se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único 

do artigo 57, do mesmo regramento especial. Destarte, sempre que 

conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse 

de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as 

sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de 

polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR 

CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E 

EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU 

A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR PECUNIÁRIO 

APLICADO. MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 

DO CDC E ART. 28 DO DECRETO Nº 2.181/97. CARÁTER PEDAGÓGICO 

APLICADO EM DEMASIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE 

REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A Administração Pública se sujeita ao 

controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, que, contudo, é 

impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente 

qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo 

permanece íntegro. 2. O quantum observado à multa aplicada pelo Procon 

deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, 
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sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a 

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, 

ressaltando o caráter pedagógico da mesma. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ/PR - 5ª C. Cível - AC - 1441947-3 - Curitiba - Rel.: Nilson 

Mizuta - Unânime - J. 10.11.2015 - Publicação DJ: 1708 11/12/2015). 

Negritei Este é o entendimento do STJ: CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. 

CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE 

CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO 

FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE 

REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE 

PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. 

INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa 

administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade 

da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" 

(art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em 

recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. (RESP. Nº 1.539.165 - MG, 

2015/0146685-3, REL.: MIN. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, 

Publicação 16/11/2016). Negritei Neste assunto o Código de Defesa do 

Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado 

na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas 

que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos 

fornecedores de serviços que violam as respectivas normas. Assim, o art. 

57, do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, 

e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos 

órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem 

ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

cada vez mais fortalecido e integrado. Tais sanções representam todas as 

reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que 

se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as 

consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a 

repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores. Da mesma 

forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, 

que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente 

para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição 

bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma 

econômico, a repetição da prática tida por ilegal. In casu, onde a 

irresignação da Embargante estende-se a alegação de 

desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade 

cometida, neste peculiar aspecto, tenho que assiste razão como passo a 

discorrer. A multa corresponde à conduta infrativa tipificada nos autos de 

infração, foi imposta no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quantum 

que a meu ver, deixou de atender os aspectos consideráveis a graduação 

da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que 

a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão 

fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, 

isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da 

infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e 

desproporcional, alcançando o patamar justo da sanção. Entenda-se por 

valor justo, valor proporcional. No caso, é mais que óbvio que o critério 

utilizado é falho, pois não guarda qualquer proporcionalidade com a 

infração constatada. Em casos como esse, a sanção em valores 

elevados, está desprovida de qualquer caráter pedagógico, pois revela, 

tão somente, o indevido excesso na gradação da multa, o que acaba por 

superar aquilo que se entende necessário para o atendimento do 

interesse público. Cabe lembrar lição do saudoso Hely Lopes Meirelles: "a 

discricionariedade de que dispõe a autoridade para graduar uma sanção 

não a libera do dever de observar o princípio da proporcionalidade." E o 

doutrinador português José Joaquim Gomes Canotilho explica o conceito 

de proporcionalidade: "O campo de aplicação mais importante do princípio 

da proporcionalidade é o da restrição dos direitos, liberdades e garantias 

por actos dos poderes públicos. No entanto, o domínio lógico de aplicação 

do princípio da proporcionalidade estende-se aos conflitos de bens 

jurídicos de qualquer espécie. Assim, por exemplo, pode fazer-se apelo ao 

principio no campo da relação entre a pena e culpa no direito criminal. 

Também é admissível o recurso ao princípio no âmbito dos direitos a 

prestações. É, por exemplo, o que se passa quando se trata de saber se 

uma subvenção é apropriada e se os fins visados através de sua 

atribuição não poderiam ser alcançados através de subvenções mais 

reduzidas. O princípio da proibição do excesso aplica-se a todas as 

espécies de actos dos poderes públicos. Vincula o legislador, a 

administração e a jurisdição." É proporcional aquilo que não é excessivo, 

nem escasso. Ocorre que o critério objetivo utilizado pelo órgão para 

imposição de multa ao caso concreto, não faz justiça ao princípio da 

proporcionalidade, ao contrário, o ofende. O referido princípio busca 

"aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar 

restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração 

Pública, com lesão aos diretos fundamentais." A proposito, neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINARES 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 

2.899/2008 – REJEITADAS – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – 

OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO - 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTA APLICADA PELO PROCON - TEMPO 

DE ESPERA EXCESSIVO EM FILA DE BANCO - PREVISÃO LEGAL - LEI 

MUNICIPAL - VALOR EXORBITANTE DA MULTA IMPOSTA - REDUÇÃO - 

NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO E COMPENSAÇÃO - SÚMULA 306/STJ - 

POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. De acordo 

com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, as normas 

relativas ao padrão de atendimento das instituições financeiras é assunto 

de interesse do Município, com o fito de garantir a prestação eficiente do 

serviço, conforto e a segurança dos cidadãos. (AI 568674 AgR/RJ, 

Relator Min. MARCO AURÉLIO, j. 19.02.2013). A fixação de multa pelo 

PROCON, pelo descumprimento da Lei Municipal deve ser fixada com 

razoabilidade, devendo ser reduzida quando o importe se mostra 

exorbitante. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC. "Os 

honorários advocatícios devem ser compensados quando houver 

sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à 

execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte (Súmula 

306/STJ)”. (Ap. 71103/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016). “APELAÇÃO CÍVEL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA 

APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 

CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. O disposto no art. 57 do CDC dispõe 

acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais 

sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica 

do fornecedor. No caso sub judice, a multa no valor de R$41.227,06 não 

respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados 

constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da 

infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na 

verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do 

fornecedor. Portanto, correta a sentença ao reduzir o valor para 

R$15.000,00. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057430464, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Francisco José Moesch, Julgado em 18/12/2013).” (TJ-RS - AC: 

70057430464 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). “ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO 

PROCON. INCOLUMIDADE. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO. 1. 

Mostrando-se incólume e respaldado o auto de infração, por meio do qual 

o PROCON multou a Instituição Financeira, repele-se hipótese de vício. 2. 

Constatado que a fixação da multa pelo Órgão de Defesa do Consumidor 

foi fixada em valor desproporcional e não razoável, impõe-se a redução. 

3. Deu-se parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil. Negou-se 

provimento ao recurso do PROCON.” (TJ-DF - APC: 20130110341629, 

Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 03/06/2015, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/06/2015. Pág.: 468). No caso em 

tela verifica-se que não há aparente razoabilidade e proporcionalidade 

entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990 e a 

decisão proferida administrativamente que fixou a multa no valor de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais). Nesse contexto, o quantum sancionário 

alhures fixado, a meu ver se mostra excessivo se comparado à vantagem 

auferida e que não pode ser mensurada, devendo ser reduzida ao valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Posto isso, e pelo mais que consta dos 

autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE com resolução de mérito o 

pleito dos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por HDI 

SEGUROS S/A, em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, nos 

termos da fundamentação precedente e como preconizado no artigo 487, 

inciso I, do CPC para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 

201512820, fixando-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Dos pleitos 
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formulados na exordial, parcialmente acolhidos, portanto, ínfima a 

sucumbência do Embargado, hipótese em que se equipara a sua vitória, 

nos termos do artigo 86, do NCPC, CONDENO unicamente a 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, 

parágrafo único, c/c 85, §3º, I, ambos do NCPC. Custas processuais 

devidamente recolhidas com a distribuição da ação. Traslade-se cópia 

deste decisum para os autos da execução fiscal n.º 

0501619-74.2015.8.11.0041, e preclusas as vias recursais, 

desapensem-se os autos e arquive-se este feito, observando as 

formalidades devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2018 ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito [1] Art. 2º. A 

área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, 

cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na 

Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 

2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo. [2] Art. 

56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 

conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 

de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; 

[3] Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. [4] Art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal. [5] Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros 

decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil 

seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos 

pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que 

derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo. [6] CPC. Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor 

a quem a lei confere título executivo [7] CPC. Art. 783. A execução para 

cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 

líquida e exigível. [8] LEF - Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23522 Nr: 12-91.2014.811.0082

 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: RICARDO EMANUEL CASTRO, CLELIA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, 

GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes requerentes, para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias sobre a alegada perda 

superveniente do interesse processual, nos termos dos artigos 9º e 10 do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31141 Nr: 22414-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDER JACINTHO DA SILVA, GELSON DEMSKI, 

MARCOS VINICIUS DOS ANJOS, ANTONIO CIREDES SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado do réu Ider Jacintho, para 

ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os ocumentos 

apresentados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL às fls. 469/484.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8976 Nr: 1072-12.2008.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Iguaçu Ltda., Saulo Geraldo de 

Oliveira, Cristina Hemann, ANDERSON NEVES DOS SANTOS, Rui Heemann 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/mt 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, Joyce Carla Marzola de 

Andrade Heemann - OAB:8723, MARCOS PAULO DA FONSECA - 

OAB:11841

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advodado dos réus - Dr. Jiancarlo 

Leobet - OAB-MT 10718, para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30170 Nr: 1736-62.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KABALAN SALLOUM GHNEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, tendo em vista a 

impossibilidade de carga dos autos ao executado, face à carga realizada 

para a parte exequente, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte executada sobre a penhora online efetuada nos autos, bem como, 

para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34478 Nr: 1615-97.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionísio Neves de Souza 

Filho - OAB:3646, TÂNIA MARIA SOUZA FERREIRA - OAB:3926

 Vistos em correição.

Considerando a notícia de que a executada quitou o débito exequendo (fls. 

123/124), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do CPC/2015, restando, portanto, prejudicada a análise da 

exceção de pré-executividade oposta nos autos.

Condeno a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado, levante-se eventual penhora.

Em seguida, pagas as custas, após as anotações de estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34320 Nr: 1517-15.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enco Engenharia e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 
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ACOLHO a exceção oposta por ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

para reconhecer a inexigibilidade do título em execução e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a ação executiva, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Por fim, em que pese o 

acolhimento do pedido da excipiente, considerando que ela deu ensejo à 

interposição da execução, por não ter comunicado ao excepto acerca da 

venda do imóvel ao qual recaiu a obrigação inscrita em dívida ativa, 

aplicando o princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 644,01 

(seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavo).P.R.I.C.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 416254 Nr: 21399-54.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBERTON DA SILVA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B

 Vistos, etc. (...) Desse modo, acolho as justificativas apresentadas para 

aquiescer o pedido da defesa, a fim de manter o recuperando no regime 

semiaberto, alterando, outrossim, a data base para progressão de regime, 

consignando o dia da ultima audiência, qual seja, o dia 19/10/2017, 

mantendo as condições descritas no termo de audiência.Elabore-se 

cálculo atualizado de pena.Sem prejuízo, ante as novas violações 

noticiadas, designo audiência de justificação para o dia 27.02.2018, às 

16h00.Intime-se o penitente via advogado constituído. Às URGENTES 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 443572 Nr: 20325-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 “Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena em desfavor do reeducando 

ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA, código 443572.

Acostou-se aos autos, pedido para que fosse oficiado à Penitenciária 

Central do Estado – PCE, solicitando resposta para as perguntas 

elencadas na referida petição, com fito de esclarecer se o local possui 

capacidade para proceder com os tratamentos médicos a que o penitente 

necessita. Subsidiariamente, pugnando pela concessão de prisão 

domiciliar ao recuperando, elucidando que o estabelecimento prisional em 

que o penitente encontra-se segregado não possui condições para ofertar 

o tratamento necessário à recuperação do mesmo.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou no sentido de oficiar à 

PCE, requerendo as mencionadas informações.

Por oportuno, foi oficiado à PCE e, posteriormente, obtido resposta, 

conforme consta às fls. 262, a qual informa que devido a falta de médicos 

torna-se impossível cumprir o determinado no referido oficio dentro do 

prazo estabelecido. Todavia, às fls. 264 revelam que o reeducando, por 

inúmeras oportunidades, necessitou de auxilio médico e obteve-o.

Oitivado novamente, o Parquet manifestou pelo indeferimento do pedido de 

prisão domiciliar, tendo em vista que o estabelecimento vem procedendo 

com o tratamento médico do penitente, inclusive, medicando-o.

 É o relatório.

Decido.

 Trata-se de processo executivo de pena em desfavor do recuperando 

ANDRÉ LUIS COLUNA DA SILVA, condenado a pena de 12 anos de 

reclusão em regime fechado, pela prática do crime de homicídio 

qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução 

Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime 

aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

 No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis 

situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 

quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

 II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) 

anos de idade ou com deficiência;

 IV - gestante;

 V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

 VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 

12 (doze) anos de idade incompletos.

 Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 

requisitos estabelecidos neste artigo.“

 Em que pese não haja resposta para os questionamentos constantes nos 

ofícios expedidos, em virtude da falta de médico no local, conforme 

informação de fls. 262, tem-se que o reeducando recebe tratamento de 

saúde dentro do estabelecimento prisional, bem como, de forma 

extramuros sempre que necessário, como pode ser observado no 

relatório de fls. 257/258.

 Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, a mera 

necessidade de acompanhamento médico, devido a doença grave, não 

gera, automaticamente, o direito a concessão de prisão domiciliar, tendo 

em vista o preenchimento de algum dos requisitos constantes nos 

dispositivos retro mencionados.

 Desse modo, o estado de saúde debilitado, conforme preceitua o inciso II, 

do art. 318 do Código de Processo Penal, age, apenas, como condição 

mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão 

domiciliar. Ainda porque, consta nos autos que o reeducando, por 

inúmeras vezes, necessitou de atendimento médico dentro da unidade 

penitenciária e fora atendido, ou seja, recebe atendimento de saúde 

intramuros e, quando preciso, extramuros.

 Nesse mesmo viés, decidiu a judicatura do Estado do Rio Grande do Sul:

 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - 

PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE – INDEFERIDA - 

INSURGÊNCIA DEFENSIVA - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - 

GARANTIA DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO DENTRO DO 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

As hipóteses de prisão domiciliar, elencadas no art. 117 da LEP, não 

constituem um rol exaustivo rígido e inflexível, de modo que, em atenção 

ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade, bem como da 

individualização da pena, podendo ser adotada em outras situações. 

Entretanto, na espécie, o benefício não tem necessidade de ser deferido, 

pois não se trata de doença grave e lhe foi garantido tratamento médico 

adequado dentro da casa prisional. AGRAVO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 

(TJRS - SEXTA CÂMARA CRIMINAL, RELATOR: BERNADETE COUTINHO 

FRIEDRICH, AGV: 70058570995, DATA DE JULGAMENTO: 27/03/2014, 

DATA DE PUBLICAÇÃO: DIÁRIO DA JUSTIÇA DO DIA 02/04/2014).

 Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial, deixo de acolher 

o pedido de prisão domiciliar realizado pela defesa, por ausência de 

preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP, bem 

como, pela existência de atendimento médico intramuros.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 165021 Nr: 12334-11.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SÉRGIO TONIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247-OAB/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denota-se que o penitente requereu autorização 

para participar da formatura de seu filho na cidade de Florianópolis/SC 
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entre os dias 02/02/2018 e 20/02/2018.

Instado a se manifestar, o i. representante do Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pedido, devendo penitente apresentar 

documentação comprobatória da viagem em seu retorno.

É o relato.

Decido.

O art. 124, da LEP, prevê a possibilidade de saída temporária desde que 

fixado o limite de 07 (sete) dias, podendo ser renovada, bem como impõe 

quanto ao requisito objetivo o cumprimento de 1/6 da pena imposta.

Compulsando os autos, pretende a defesa deslocamento para outro 

Estado da federação por período superior ao permitido em lei, sob o 

argumento de que no percurso fará algumas paradas para descanso.

A par das argumentações expendidas e das fundadas razões acerca do 

mérito da viagem a ser realizada, é salutar destacar que não há hipóteses 

de deferimento por este Juízo de prazo superior àquele previsto em lei, 

devendo o penitente se adequar ao cumprimento de sua pena e não o 

contrário, sob pena de descrédito da própria justiça.

No mais, importa destacar que o regime semiaberto mediante 

monitoramento eletrônico é infinitamente mais brando que aquele cumprido 

em colônia agrícola ou penal, de modo que, a manutenção de balizas para 

o cumprimento da pena é medida que se impõe.

Por esta razão, por estar adimplido o requisito objetivo, defiro ao penitente 

o deslocamento até a cidade de Florianópolis/SC, com vistas à 

participação do evento pretendido, porém, deverá o recuperando amoldar 

seu pedido ao tempo máximo de 07 (sete) dias.

Intime-se a defesa com a máxima urgência para que informe a data da 

realização da viagem, local em que serão realizados os pernoites, bem 

como horário de recolhimento na data da realização do evento.

Com a modulação supra mencionada, comunique-se a Central de 

Monitoramento.

Com o retorno, determino ao penitente que apresente documentação 

comprobatória da viagem.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 443572 Nr: 20325-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 Intime-se o advogado para se manifestar acerca da decisão de fls. 268 a 

270.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 446253 Nr: 23179-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÓZIMO ZARCO HERRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos etc,

Compulsando os autos, verifica-se que o presente executivo de pena foi 

remetido à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de maneira equivocada, 

vez que o penitente colacionou aos autos comprovantes de trabalho e 

endereço nesta Comarca às fls. 97/113, oportunidade em que pugnou pela 

concessão do benefício da remição pelo labor.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público 

pugnou pelo indeferimento do pleito de remição e consequente designação 

de audiência de justificação, posto que o penitente violou condições 

impostas ao monitoramento eletrônico.

Éo relato.

Decido.

No tocante ao pedido de remição formulado, verifica-se que o penitente 

labora atualmente como fotógrafo, como se vê às fls. 106.

A declaração acostada ao feito menciona apenas que os trabalhos são 

desenvolvidos como freelancer desde o mês de novembro de 2016.

A concessão da remição pelo trabalho só é possível com a escorreita 

fiscalização dos dias e horários trabalhos, o que não é possível aferir 

apenas com a documentação apresentada, razão pela qual, por ora, 

indefiro o benefício pleiteado.

Por oportuno, ante o histórico de violações apresentado pelo Ministério 

Publico, desde já, designo audiência de justificação para o dia 15.03.2018, 

às 16h02min.

Intime-se o penitente por qualquer meio idôneo, bem como intime-se o 

advogado constituído via DJE.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 443344 Nr: 20081-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GARCIA MEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Thiago Garcia Meira da Silva, Cpf: 10179189700, Rg: 

1406612-2 SSP MT Filiação: Dalva Correa Meira da Silva e Garcia Ferreira 

da Silva, data de nascimento: 25/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), empresário, Endereço: Rua 13, Quitinete 01, Casa 

02, Bairro: Boa Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 180, Caput, do CPB, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 370727 Nr: 11270-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LEANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SOUZA BONFIM - 

OAB:19.247

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO LEANDRO DE OLIVEIRA, Rg: 

3636530-0, Filiação: Margarida Maria Alves e Luiz Gonzaga da Silva, data 

de nascimento: 23/08/1986, brasileiro(a), natural de Fortaleza-MT, 

solteiro(a), eletricista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, Julgo Procedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar THIAGO ALVES 

DA SILVA, qualificado nos autos em exame, pela prática do delito descrito 

no art. 157, § 2º, Inc. I e II, c.c. art. 14, inc. II, c.c. art. 307, c.c. art. 69, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 239 de 516



todos do Código Penal.4. Dosimetria.4.1. Crime de roubo majorado na 

forma tentada.A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 

a 10 anos e multa. É elevada conforme o estabelecido no parágrafo 

segundo do art. 157, do Código Penal.a) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros de 

antecedentes criminais. Não há elementos para se aferir a conduta social 

e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo 

penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este 

tipo de crime. As consequências do crime não foram graves. O 

comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.Posto isso, 

atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base 

no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes e 

atenuantes a serem apreciadas, portanto mantendo a reprimenda de 04 

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.c) Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Presentes as causas majorantes descritas nos 

incisos I e II do § 2º, do art. 157, do CP, uma pelo emprego de arma branca 

e outra pelo o concurso de agentes. Em atenção ao disposto na Súmula 

443 do STJ , elevo a pena aplicando-se o patamar mínimo de 1/3 (um 

terço), chegando ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa.Considerando que o crime foi praticado na 

modalidade tentada, diminuo a pena em 1/3 (um terço), chegando dessa 

forma, ao patamar de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.4.2. Crime de 

falsa identidade.A pena prevista para o referido delito é de detenção de 03 

meses a 01 ano ou multa. a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é 

comum à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais. 

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do 

acusado. Os motivos do crime foi de esquivar-se da aplicação da lei penal. 

As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este tipo de 

crime. As consequências do crime não foram graves.Posto isso, atento à 

diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 03 (meses) meses de detenção, pena que torno 

definitiva, em razão da inexistência de circunstancias legais e causas de 

aumento e de diminuição a serem operadas.4.3. Concurso Material entre o 

crime de roubo majorado e falsa identidade:Em atenção à regra do 

concurso material de crimes disposto no art. 69, do Código Penal, somo as 

penas dos crimes de roubo majorado [04 (quatro) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa] e falsa identidade [03 (três) meses de detenção], 

chegando ao patamar de 04 (quatro) anos reclusão, 03 (três) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa.5. Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a 

pena do réu THIAGO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, em 04 

(quatro) anos reclusão, 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa.6. Regime de Cumprimento de Pena.Ante a pena aplicada ao 

acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial 

de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, 

do Código Penal.7. Substituição da Pena.Descabe qualquer substituição 

em razão da pena ser superior a 04 (quatro) anos e o crime ter sido 

cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).8. Objetos 

apreendidos:No que se refere ao objeto apreendido e encaminhado a este 

Juízo, conforme ofício de fl. 48, determino a sua destruição, conforme 

previsto na CNGC.Em relação aos documentos pessoais porventura 

apreendidos e juntados aos autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: 

em seu Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos 

Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo 

destinatário os documentos pessoais apreendidos que não forem objetos 

do delito. Havendo algum encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá 

restituí-lo às partes, mediante certidão, independente de requerimento”.9. 

Deliberações finais:a) Isento o acusado do pagamento das custas e 

despesas processuais.b) Intime-se a vítima, conforme determinação 

constante no artigo 201, § 2º do CPP.c) Eventual detração será realizada 

pelo juízo da execução.d) Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, 

inciso III, CR/88, via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - 

CGJ;- comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se 

os autos.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2017.Lídio Modesto da 

Silva Filho Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 30 de novembro de 2017

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 469670 Nr: 9582-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228

 CÓDIGO 425818

Vistos etc.

Em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes 

se manifestem em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda oficial até o deslinde da presente ação penal, bem 

como, acerca do laudo pericial apresentado, impugnando e apresentando 

as razões de tal proceder, como forma de acelerar a destinação do 

material, seja para destruição, seja para guarda ou restituição do 

armamento.

Após as devidas manifestações em relação à destinação da arma, 

oficie-se a Delegacia de Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para 

que informe se há registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este 

Juízo nome e endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta 

poderá ser encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto 

o respectivo endereço.

Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente junto aos autos documento de registro da arma 

de fogo e autorização para portar o referido artefato, sob pena de decreto 

de perda do bem.

Apresentado o referido documento e certificada a propriedade pela 

Senhora Gestora, proceda-se à restituição.

Em não sendo encontrados registros do proprietário da arma de fogo e, 

considerando as informações de fls. 121 e 123, em cumprimento ao 

Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o perdimento da arma de fogo, 

fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, determinando o 

encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 

20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

No mais, aguarde-se a readequação da pauta para designação de 

audiência.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 363203 Nr: 2517-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MELO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 CÓDIGO 363203

Vistos etc.

Em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes 

se manifestem em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda oficial até o deslinde da presente ação penal, bem 

como, acerca do laudo pericial apresentado, impugnando e apresentando 

as razões de tal proceder, como forma de acelerar a destinação do 

material, seja para destruição, seja para guarda ou restituição do 

armamento.

Após as devidas manifestações em relação à destinação da arma, 

oficie-se a Delegacia de Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para 

que informe se há registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este 

Juízo nome e endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta 

poderá ser encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto 
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o respectivo endereço.

Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente junto aos autos documento de registro da arma 

de fogo e autorização para portar o referido artefato, sob pena de decreto 

de perda do bem.

Apresentado o referido documento e certificada a propriedade pela 

Senhora Gestora, proceda-se à restituição.

Em não sendo encontrados registros do proprietário da arma de fogo e, 

considerando as informações de fls. 121 e 123, em cumprimento ao 

Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o perdimento da arma de fogo, 

fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, determinando o 

encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 

20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

No mais, aguarde-se a readequação da pauta para designação da 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 369600 Nr: 9982-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA GUIA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:7895-E

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Permaneçam os autos em gabinete para designar audiência para o 

interrogatório do réu.

III - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378853 Nr: 20460-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEJALTE SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO DEJALTE SCHIMITT, Cpf: 

02395343102, Rg: 1592544-7, Filiação: Rosilda Schimitt, data de 

nascimento: 04/05/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

morador de rua, Telefone 9211-0229. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 470418 Nr: 10348-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE 

ASSIS - OAB:4.835/MT

 Em análise a resposta à acusação apresentada em favor do acusado às 

fls. 112/149, constato que os elementos apresentados não são suficientes 

para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia. 

Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, 

satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei 

penal, e está lastreada em documentos e outros elementos de convicção 

encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e 

indícios suficientes da autoria.. A defesa pede a absolvição sumária do 

réu, trazendo alegações que incursionam no mérito da causa, o que deve 

ser objeto de análise a partir das provas a serem colhidas durante a 

instrução. Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento 

da denúncia. Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência 

única de instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo 

este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ. Diante disso e ante a impossibilidade de 

lançamento de audiência para período posterior, no sistema Apolo, devido 

ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos até a elaboração da 

nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo decorrido o prazo 

supracitado, para os fins cabíveis. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 

2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 339467 Nr: 20968-25.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONISETE ANTONIO VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO LUCAS DA 

SILVA - OAB:22009/O

 Em análise a resposta à acusação apresentada em favor do acusado às 

fls. 114/147, constato que os elementos apresentados não são suficientes 

para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia. 

Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, 

satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei 

penal, e está lastreada em documentos e outros elementos de convicção 

encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e 

indícios suficientes da autoria.. A defesa pede a absolvição sumária do 

réu, trazendo alegações que incursionam no mérito da causa, o que deve 

ser objeto de análise a partir das provas a serem colhidas durante a 

instrução. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou 

posicionamento no sentido de que a manifestação judicial acerca da 

resposta à acusação deve ser sucinta e prescinde de análise exaustiva, 

sob pena de haver julgamento antecipado do mérito da ação antes mesmo 

da realização da instrução, de modo que a motivação referente às teses 

trazidas pela defesa deve limitar-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo Ministério Público, evitando-se o prejulgamento da lide. 

Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento da 

denúncia. Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência 

única de instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo 

este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018. 

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 350792 Nr: 11958-20.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133, IVAN EURÍPEDES DA SILVA - OAB:24228

 Em análise a resposta à acusação apresentada em favor da acusada às 

fls. 197/201, constato que os elementos apresentados não são suficientes 

para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia. 

Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, 

satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei 

penal, e está lastreada em documentos e outros elementos de convicção 

encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e 

indícios suficientes da autoria. Quanto ao não oferecimento da Suspensão 

Condicional do Processo em seu benefício, conforme bem esclarecido pelo 

Parquet, é uma atribuição privativa do Ministério Público, sendo facultado 

ao mesmo propô-la ou não (Súmula 696 STF) e ainda, a ré não preenche 

os requisitos necessários para tanto, haja vista que a mesma possui outra 

Ação Penal em trâmite na 8ª Vara Criminal desta Comarca sob o Código 

152553. A defesa pede a absolvição sumária da ré, trazendo alegações 

que incursionam no mérito da causa, o que deve ser objeto de análise a 

partir das provas a serem colhidas durante a instrução. Assim, nos termos 

do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento da denúncia. Diante disso e 

ante a impossibilidade de lançamento de audiência para período posterior, 

no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e determino sejam lá 

mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se a conclusão deles 

tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins cabíveis. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 413368 Nr: 18260-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BIANCA MORAES DA SILVA, TAYLON JHONSON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 CÓDIGO 413368

Vistos etc.

Em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes 

se manifestem em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda oficial até o deslinde da presente ação penal, bem 

como, acerca do laudo pericial apresentado, impugnando e apresentando 

as razões de tal proceder, como forma de acelerar a destinação do 

material, seja para destruição, seja para guarda ou restituição do 

armamento.

Após, caso as partes não tenham interesse na guarda da arma, 

considerando as informações acerca do estado de conservação da arma 

de fogo, decreto, desde já, o perdimento da (s) arma (s) de fogo, 

fazendo-o, determinando o encaminhamento ao Exército, nos moldes dos 

artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 434142 Nr: 10211-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/MT

 Vistos etc.

Em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes 

se manifestem em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda oficial até o deslinde da presente ação penal, bem 

como, acerca do laudo pericial apresentado, impugnando e apresentando 

as razões de tal proceder, como forma de acelerar a destinação do 

material, seja para destruição, seja para guarda ou restituição do 

armamento.

Após as devidas manifestações em relação à destinação da arma, 

oficie-se a Delegacia de Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para 

que informe se há registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este 

Juízo nome e endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta 

poderá ser encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto 

o respectivo endereço.

Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente junto aos autos documento de registro da arma 

de fogo e autorização para portar o referido artefato, sob pena de decreto 

de perda do bem.

Apresentado o referido documento e certificada a propriedade pela 

Senhora Gestora, proceda-se à restituição.

Em não sendo encontrados registros do proprietário da arma de fogo e, 

considerando as informações de fls. 121 e 123, em cumprimento ao 

Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o perdimento da arma de fogo, 

fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, determinando o 

encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 

20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

No mais, aguarde-se a realização da audiência.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 434920 Nr: 11091-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER PATRICK SAMPAIO DO 

NASCIMENTO, ISABELA LARISSA DE SOUZA CUNHA, RENATO 

CARDOSO DE MATOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 11091-22.2016.811.0042 (CÓDIGO: 434920)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO

 ISABELA LARISSA DE SOUZA CUNHA

 RENATO CARDOSO DE MATOS CORREA

 Vistos.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca 

da Resposta à Acusação apresentada pela acusada ISABELA LARISSA 

DE SOUZA CUNHA às fls. 103/107.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 479162 Nr: 18964-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON LOPES DE ALMEIDA JÚNIOR, 

SERGIO DA SILVA COLUNA, HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 242 de 516



TAQUES - OAB:12.023, HALLISSON RODRIGUES DE BRITO - OAB:, 

jackeline moreira martins pacheco - OAB:

 Vistos etc.

 I – Para o Ato nomeio em defesa de Adelson e Sergio o Dr. Neyman 

Augusto Monteiro.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

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

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO

Advogada de Defesa (Hugo)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488360 Nr: 27850-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR SAMUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:

 AUTO DE PRISÃO EM FLARANTE N.º 27850-27.2017 (CÓDIGO: 488360)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

INDICIADO: JUNIOR SAMUEL DA SILVA

 Vistos.

Diante dos requerimentos feitos pelo indiciado às fls.52/53 e pelo Ministério 

Público às fls. 55/56 determino:

I - Oficie-se o DETRAN MT a fim de que o mesmo certifique se há alguma 

inserção/adulteração no documento periciado às fls. 42/51, qual seja, 

Certificado de Registro de Veículo n. 010096499084 – Lacre n. 03037068;

II - Oficie-se a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos 

de Veículos Automotores (DERRFVA) para que preste esclarecimentos 

acerca da não distribuição do Inquérito Policial pertinente.

III – Após as juntadas, conceda-se vistas ao Ministério Público para 

manifestar-se, bem como acerca do Laudo Pericial de fls. 57/60.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 489505 Nr: 28980-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, 

THIAGO BRAUNO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES - 

OAB:18-823, EUSTÁQUI INÁCIO DE NORONHA NETO - OAB:12.548, 

JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:

 Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria delitivas JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus CARLOS ALBERTO 

ARRUDA JUSTINO e THIAGO BRAUNO FREITAS, qualificados nos autos, 

nas penas dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. 65, III, 

d, c.c. art. 70, todos do Código Penal, relativamente aos fatos descritos na 

denúncia deste processo.Em obediência ao princípio constitucional da 

individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados 

pelo art. 68 do Código Penal.A pena prevista para o crime de roubo é de 

reclusão de quatro a dez anos e multa. É elevada conforme o estabelecido 

no parágrafo segundo do art. 157, do Código Penal.Do réu CARLOS 

ALBERTO ARRUDA JUSTINOCom relação às circunstâncias do art. 59 do 

Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau normal do 

tipo e isso não tenha o condão de elevar a pena base. O réu é 

tecnicamente primário. Evidencia-se que os motivos do crime estão ligados 

à cupidez e à obtenção de lucro fácil. De outro lado, não se verificam 

elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. A vítima em 

nada contribuiu para o evento delituoso, pois apenas estava trabalhando, 

como qualquer outro cidadão de bem. As consequências são funestas, 

pois a res não foi recuperada.De acordo com as circunstâncias judiciais 

do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Analisando as circunstâncias 

legais, verifico a ocorrência da atenuante prevista no art. 65, III, d, já que o 

réu confessou espontaneamente, todavia deixo de diminuir a pena em 

razão de tê-la fixado no mínimo e não poder ir aquém deste quantum nesta 

fase, consoante Súmula n. 231, do STJ .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 317231 Nr: 16467-62.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORÁCIO FIGUEIREDO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:

 AUTOS CÓDIGO Nº 317231

Vistos,

 Em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino a juntada do 

laudo pericial da arma e munições apreendidas nos autos (fls. 31) e após, 

determino que as partes se manifestem em 03 (três) dias sobre a 

necessidade de manutenção do armamento sob guarda oficial até o 

deslinde da presente ação penal, bem como, acerca do laudo pericial 

apresentado às fls. 146/154, impugnando e apresentando as razões de tal 

proceder, como forma de acelerar a destinação do material, seja para 

destruição, seja para guarda ou restituição do armamento.

Após as devidas manifestações em relação à destinação da arma, 

oficie-se a Delegacia de Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para 

que informe se há registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este 

Juízo nome e endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta 

poderá ser encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto 

o respectivo endereço.

Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente junto aos autos documento de registro da arma 

de fogo e autorização para portar o referido artefato, sob pena de decreto 

de perda do bem.

Apresentado o referido documento e certificada a propriedade pela 

Senhora Gestora, proceda-se à restituição.

Em não sendo encontrado registros do proprietário da arma de fogo, em 

cumprimento ao Provimento n°05/2017 – CGJ, decreto o perdimento da 

arma de fogo, fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, 

determinando o encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 

1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 356360 Nr: 18284-93.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES HERSON REIS DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - OAB:

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, em face da não intimação da vítima 

Leidiane e do réu Ulisses.

II – Redesigno a audiência para o dia 10.04.18 as 14h00.

III – Defiro a condução coercitiva da vítima Leidiane Cordeiro Nascimento; 

requisite-se o Policial Militar Delson Marques Silva e intime-se o acusado.

IV - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 243 de 516



 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 ROGER FERNANDES

Advogado de Defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387601 Nr: 1677-34.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

ALEXANDRE POPOVITS MARTINS KOTAI, EDILSON FERREIRA DE 

OLIVEIRA, JOSIEL LUCAS SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:

 CÓDIGO 387601

Vistos etc.

Em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes 

se manifestem em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda oficial até o deslinde da presente ação penal, bem 

como, acerca do laudo pericial apresentado, impugnando e apresentando 

as razões de tal proceder, como forma de acelerar a destinação do 

material, seja para destruição, seja para guarda ou restituição do 

armamento.

Após as devidas manifestações em relação à destinação da arma, 

oficie-se a Delegacia de Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para 

que informe se há registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este 

Juízo nome e endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta 

poderá ser encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto 

o respectivo endereço.

Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente junto aos autos documento de registro da arma 

de fogo e autorização para portar o referido artefato, sob pena de decreto 

de perda do bem.

Apresentado o referido documento e certificada a propriedade pela 

Senhora Gestora, proceda-se à restituição.

Em não sendo encontrados registros do proprietário da arma de fogo e, 

considerando as informações de fls. 121 e 123, em cumprimento ao 

Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o perdimento da arma de fogo, 

fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, determinando o 

encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 

20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

No mais, cite-se o réu Marcelo por edital.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 402563 Nr: 6900-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY AMORIM - OAB:

 CÓDIGO 402563

Vistos etc.

Em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes 

se manifestem em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda oficial até o deslinde da presente ação penal, bem 

como, acerca do laudo pericial apresentado, impugnando e apresentando 

as razões de tal proceder, como forma de acelerar a destinação do 

material, seja para destruição, seja para guarda ou restituição do 

armamento.

Após, caso as partes não tenham interesse na guarda da arma, 

considerando a informação de que o número de série da arma de fogo 

estava suprimido por raspagem, decreto, desde já, o perdimento da (s) 

arma (s) de fogo, fazendo-o, determinando o encaminhamento ao Exército, 

nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

REVOGO a determinação de comparecimento bimestral do réu, que já 

estende há mais de 03 (três) anos. Comunique-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 415306 Nr: 20356-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Nomeio, apenas para este ato, o advogado Jonas Candido da Silva 

OAB/MT 16.552/O. para patrocinar a defesa do réu Paulo, a quem arbitro 

os honorários no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) a serem 

suportados pelo Estado de Mato Grosso.

III – Decreto a revelia do réu Paulo da Silva Magalhães com fulcro no art. 

367, in fine, do código de processo penal.

IV – No tocante ao pedido de intimação editalícia do réu, defiro o pedido e, 

decorrido in albis o prazo, determino que as providências seja tomadas 

por impulso, pois caso não haja manifestação do causídico no prazo legal, 

desde já nomeio o defensor público que oficia nesta vara para patrocinar 

a defesa do réu.

Nomeado o defensor, digam as partes se pretendem requerer algo na fase 

do art. 402, e, em nada sendo requerido, vistas para apresentação de 

memoriais escritos.

V - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 JONAS CANDIDO DA SILVA

 Advogado de defesa nomeado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 463467 Nr: 3348-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA, 

DOUGLAS RAFAEL NASCIMENTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 CÓDIGO 463467

Vistos etc.

Em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes 

se manifestem em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda oficial até o deslinde da presente ação penal, bem 

como, acerca do laudo pericial apresentado, impugnando e apresentando 

as razões de tal proceder, como forma de acelerar a destinação do 

material, seja para destruição, seja para guarda ou restituição do 

armamento.

Após as devidas manifestações em relação à destinação da arma, 

oficie-se a Delegacia de Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para 

que informe se há registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este 
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Juízo nome e endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta 

poderá ser encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto 

o respectivo endereço.

Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente junto aos autos documento de registro da arma 

de fogo e autorização para portar o referido artefato, sob pena de decreto 

de perda do bem.

Apresentado o referido documento e certificada a propriedade pela 

Senhora Gestora, proceda-se à restituição.

Em não sendo encontrados registros do proprietário da arma de fogo e, 

considerando as informações de fls. 121 e 123, em cumprimento ao 

Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o perdimento da arma de fogo, 

fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, determinando o 

encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 

20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

No mais, aguarde-se a readequação da pauta para designação de 

audiência.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488533 Nr: 28001-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON OTAVIO OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE NATHAINE TUNES 

DE OLIVEIRA TREMURA - OAB:13645

 Vistos etc.

 I – Homologo pedido de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada instrução nesta data

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 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

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA

 Advogada de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 489505 Nr: 28980-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, 

THIAGO BRAUNO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES - 

OAB:18-823, EUSTÁQUI INÁCIO DE NORONHA NETO - OAB:12.548, 

JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:

 Vistos etc.

 I – Declaro encerrada instrução.

II – Segue sentença anexa ao processo.

III – Saem os presentes intimados da sentença.

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

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

CLAYTON ANTUNES

Advogado de defesa

 JONAS CANDIDO DA SILVA

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 481407 Nr: 21159-94.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZALVIS ANTUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS RIAN VIEGAS DA 

SILVA - OAB:19.093

 Vistos etc.

Considerando o decurso de prazo para a defesa do acusado apresentar 

procuração Ad Judicia, bem como a indicação do endereço onde o 

acusado poderá ser localizado, determino que seja certificado o decurso 

de prazo da citação por edital do acusado e após, remessa ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 432216 Nr: 8103-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 CÓDIGO: 432216

 Vistos.

Em cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes 

se manifestem em 03 (três) dias sobre a necessidade de manutenção do 

armamento sob guarda oficial até o deslinde da presente ação penal, bem 

como, acerca do laudo pericial apresentado, impugnando e apresentando 

as razões de tal proceder, como forma de acelerar a destinação do 

material, seja para destruição, seja para guarda ou restituição do 

armamento.

Após, caso as partes não tenham interesse na guarda da arma, 

considerando a informação de que o número de série da arma de fogo 

estava suprimido por raspagem, decreto, desde já, o perdimento da (s) 

arma (s) de fogo, fazendo-o, determinando o encaminhamento ao Exército, 

nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

Por fim, aguarde-se a data da audiência designada para o dia 06.09.2018 

às 15 horas.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374635 Nr: 15870-88.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO FELIPE LEITE DA SILVA, ANDERSON 

CORDEIRO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:21.073

 Vistos.

Em análise à resposta à acusação apresentada em favor do acusado 

KAIO FELIPE LEITE DA SILVA às fls. 188/190, constato que os elementos 

apresentados não são suficientes para afastar ou descaracterizar, in 
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limine, o delito imputado na denúncia.

 Outrossim, a exordial descreve, satisfatoriamente, conduta que, em tese, 

caracteriza crime tipificado na lei penal, e está lastreada em documentos e 

outros elementos de convicção encartados nos autos do inquérito policial, 

demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria.

 Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, além do fato da defesa 

apresentar questões de mérito, as quais serão apreciadas no decorrer da 

instrução processual, pelo que REJEITO as preliminares arguidas e 

determino o prosseguimento do feito.

Contudo este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e 

oitenta dias, exceto naqueles reservados para os processos de réus 

presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das 

Metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de fevereiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 386304 Nr: 256-09.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ALBANO DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria delitivas em 

relação JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o 

réu IZAIAS ALBANO DE LUCENA nas penas do delito tipificado no art. 157, 

§ 2º, inciso II, c.c. art. 65, III, d, ambos do Código Penal.Em obediência ao 

princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, 

nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.A pena prevista 

para o crime de roubo é de reclusão de quatro a dez anos e multa. É 

elevada conforme o estabelecido no parágrafo segundo do art. 157, do 

Código Penal.a) Circunstâncias judiciais:Com relação às circunstâncias do 

art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau 

normal do tipo. O réu é condenado, mas em data posterior ao crime em 

tela. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e 

personalidade. Os motivos do crime estão ligados à cupidez e à obtenção 

de lucro fácil. Não há consequência relevante a ser destacada. A vítima 

em nada contribuiu para o evento delituoso, pois estava trabalhando como 

qualquer cidadão de bem e comum. Que a vítima recuperou seu pertence, 

de modo que as consequências não são funestas.De acordo com as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a 

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) 

Circunstâncias legais:Analisando as circunstâncias legais, verifico a 

ocorrência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, já que o réu 

confessou,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 410514 Nr: 15225-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DIAS NASCIMENTO, JUNIOR 

SANTANA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19145-O/MT

 CÓDIGO: 410514Vistos.Verifica-se que há armas e munições 

apreendidas nos autos e que não foram reclamadas e destinadas.Em 

cumprimento ao Provimento nº 07/2017-CGJ, determino a juntada do laudo 

pericial da arma e munições apreendidas nos autos (fls. 31) e após, 

determino que as partes se manifestem em 03 (três) dias sobre a 

necessidade de manutenção do armamento sob guarda oficial até o 

deslinde da presente ação penal, bem como, acerca do laudo pericial 

apresentado às fls. 107/110, impugnando e apresentando as razões de tal 

proceder, como forma de acelerar a destinação do material, seja para 

destruição, seja para guarda ou restituição do armamento.Após as 

devidas manifestações em relação à destinação da arma, oficie-se a 

Delegacia de Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para que informe 

se há registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este Juízo nome e 

endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta poderá ser 

encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto o 

respectivo endereço.Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente junto aos autos documento 

de registro da arma de fogo e autorização para portar o referido artefato, 

sob pena de decreto de perda do bem.Apresentado o referido documento 

e certificada a propriedade pela Senhora Gestora, proceda-se à 

restituição.Em não sendo encontrado registros do proprietário da arma de 

fogo, em cumprimento ao Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o 

perdimento da arma de fogo, fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do 

Código Penal, determinando o encaminhamento ao Exército, nos moldes 

dos artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.Certifique-se 

e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela Seção de 

Depósito, para que sejam determinadas as providências que entender 

cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.Por fim, 

aguarde-se a data da audiência designada para o dia 01.03.2018 às 16 

horas.Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 155446 Nr: 2793-51.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR GONÇALVES SASSAKI, RENNER DA 

SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:5.197/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446/MT

 Intimo as Defesas Constituídas pelos acusados IGOR GONÇALVES 

SASSAKI e RENNER DA SILVA SALES para apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo 

Ministério Público, às fls. 158/186.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 342214 Nr: 2096-25.2013.811.0042

 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): JONAILSON ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo réu é 

tempestivo, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) 

patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 477139 Nr: 16983-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CORREA AMORZINO, VALMIR 
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GONÇALVES DA GUIA, JOSE HELIO JUNIOR RIBEIRO SILVEIRA, LUCAS 

LEMILTON DA SILVA FARIA, THIAGO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ELÍDIA PENHA GONCALVES - OAB:2886-A, JOSÉ 

GABRIEL DA SILVA JUNIOR - OAB:12.941, LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal instaurada em desfavor de DOUGLAS CORREA 

AMORZINO, VALMIR GONÇALVES DA GUIA, JOSÉ HELIO JUNIOR RIBEIRO 

SILVEIRA, LUCAS LEMILTON DA SILVA FARIA e THIAGO DA SILVA 

FERREIRA, para apurar as supostas práticas delitivas previstas no artigo 

33 caput, artigo 35 caput e artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 

11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Verifico que o presente feito foi encaminhado a este gabinete para 

prolação de sentença, eis que encerrada a fase instrutória e já 

apresentado os memoriais finais tanto pelo Ministério Público, como pelas 

defesas dos acusados.

 Ocorre que, após degravação dos interrogatórios dos acusados, bem 

como oitiva dos policiais civis e militares, verifica-se que a droga foi 

adquirida no País vizinho, a saber: Paraguai, tanto é que o próprio acusado 

Douglas Correa confessou a prática delitiva e declarou que se encontrou 

com o fornecedor do entorpecente no Shopping China.

 Por essa razão, encaminho os autos ao representante do Ministério 

Público para que se manifeste acerca da competência desse juízo. Com a 

manifestação do Parquet, retornem-me conclusos, com a urgência que o 

caso requer.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503301 Nr: 42377-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOMINGUES DE JESUS, JHONATAN 

RAFAEL DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karine Aparecida Brinquedo 

Benides - OAB:23227, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 332606 Nr: 13143-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RHAFAEL PEREIRA ANDRADE, 

MAYRINK JEFTER MACIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 324331 Nr: 3714-39.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL BARBOSA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT, MARINEY FÁTIMA NEVES - OAB:10737/MT, 

VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - OAB:20937/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 333935 Nr: 14554-11.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZIANE FRANCIELE SHIMIZU RAVEDUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:17.891, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8125/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 358730 Nr: 21056-29.2013.811.0042

 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): DEWERSON COSTA SILVA, DIEGO CEZAR 

ALVES SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - 

OAB:10768, HILOMAR HILLER - OAB:10768/MT, Rodrigo Pierazzo 

Aparecido da Silva - OAB:159771, WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para intimar ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 497433 Nr: 38154-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 371483 Nr: 12127-70.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA SILVA E.FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4754/MT, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12.649

 Vistos, etc...

Ante o teor do acórdão de fls. 159/162, intime-se o acusado, por 

intermédio de seu procurador, para oferecer resposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o número legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, artigo 396 e 396-A).

Não apresentada a defesa no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

fica desde já nomeado o Defensor Público oficiante neste Juízo para 

oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias (CPP, artigo 
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396-A, § 2º).

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.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

21/06/2018 às 16hs30min.

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 Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 478179 Nr: 18031-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Notificação para Explicações (Lei de Imprensa)

->Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FUNERÁRIA SANTA TEREZINHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDINIR LINO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

JOSE JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18440/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Recebo o pedido de explicações em juízo, apresentado por Funerária 

Santa Terezinha LTDA contra o(a) interpelado(a) Laudinir Lino Rossi, nos 

termos do artigo 144 do Código Penal.

Em consequência, determino a notificação do(a) interpelado(a), a fim de 

preste os esclarecimentos solicitados, no prazo de 10 (dez) dias.

Consigne no mandado que em caso de recusa em prestar às explicações 

ou deixando de fornecê-las satisfatoriamente, fica o(a) interpelado(a) 

sujeito(a) a responder por eventual ofensa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 372219 Nr: 12989-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MHGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Intime-se a requerente, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca do documento de 

fls. 109/110, oportunidade em que deverá requerer as medidas que 

entender pertinentes.

Anoto que a inércia da parte importará em perempção da ação penal (CPP, 

artigo 60, inciso III).

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 404704 Nr: 9156-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS 

INFANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA 

- OAB:8764/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20993-O/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16.735, TÂNIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5931

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 430439 Nr: 6082-79.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GEANINE GASPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Inicialmente, declaro nulo o edital de citação de fl. 85, uma vez que a 

querelada foi citada pessoalmente na secretaria deste juízo (fl. 87).

Intime-se a querelante, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos quanto às preliminares 

arguidas em sede de resposta à acusação, bem como quanto ao pedido 

de absolvição sumária da querelada, com fulcro no artigo 397, inciso IV do 

Código de Processo Penal (fls. 88/97).

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, volvam-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 478180 Nr: 18032-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Notificação para Explicações (Lei de Imprensa)

->Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FUNERARIA DOM BOSCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDINIR LINO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18213/O, JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, JOSE JOÃO 

VITALIANO COELHO - OAB:18440/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Verifico que o presente procedimento foi distribuído em duplicidade, haja 

vista que os autos de n. 8031-66.2017.811.004, código n. 478179, em 

trâmite neste juízo, possui o mesmo objeto tratado nestes autos.

Sendo assim, arquivem-se esses autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 347610 Nr: 8361-43.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID FRANCISCO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELTON RICALDES DA SILVA 

- OAB:8375

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 106/106V.

Para tanto, intime-se pessoalmente o réu, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, ateste documentalmente o cumprimento total ou parcial das 

obrigações impostas nos itens V e VI, ou exponha eventuais justificativas, 

a fim de evitar o cancelamento do benefício.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, encaminhem-se 

os autos para o Ministério Público para manifestação.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 380066 Nr: 21771-37.2014.811.0042

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 248 de 516



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FIALHO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR WILSON FERREIRA MAIA 

- OAB:18522

 Vistos, etc...

Intime-se pessoalmente o acusado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

ofereça resposta à acusação (CPP, artigo 396).

No cumprimento do ato, o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se 

o advogado Igor Wilson Ferreira Maia (OAB/MT 18.522) permanece 

atuando em sua defesa, se irá constituir um novo advogado ou se o juiz 

deve nomear um Defensor Público para patrocinar a sua defesa e, neste 

caso, deverá informar as razões pelas quais não têm condições de 

constituir um novo defensor.

Se o acusado manifestar pela impossibilidade de constituir um defensor 

particular, ou se o prazo para manifestação transcorrer in albis, desde já, 

nomeio o Defensor Público oficiante neste Juízo apresentar os memoriais 

finais, concedendo-lhe vista dos autos por 05 (cinco) dias (CPP, artigos 

263 e 396-A, § 2º).

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado-, façam-me os 

autos conclusos.

Sem prejuízo, DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

21/06/2018 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 413266 Nr: 18151-80.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEITE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133

 Intimação para a defesa manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 420937 Nr: 26433-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SERRATEL NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 Intimação para a defesa manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 491880 Nr: 31277-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TRAVESSIA DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Intime-se o querelante, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente procuração ad judicia com poderes 

específicos para renunciar ao direito de queixa (CPP, artigos 44 e 50).

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, abra-se vista 

para o Ministério Público para manifestação quanto ao petitório de fl. 42.

Por fim, façam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 348981 Nr: 9957-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO SALES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 Vistos, etc...

Defiro o petitório retro.

Para tanto, intime-se o acusado, por intermédio de seu procurador, para 

oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na 

qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, artigo 396 e 396-A).

Não apresentada a defesa no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

fica desde já nomeado o Defensor Público oficiante neste Juízo para 

oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias (CPP, artigo 

396-A, § 2º).

Aportando a resposta inicial e havendo alegação de alguma das situações 

previstas no artigo 397, incisos I a IV do CPP, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

26/06/2018 às 14hs30min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 407147 Nr: 11759-27.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB/MT 4541-B - OAB:4541-B/MT

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 124719 Nr: 11806-45.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 “VISTOS ETC.

Publicada em audiência. Registre-se. Os presentes saem intimados.

Transitada em julgado, cumpra-se as determinações constantes no 

julgamento.

Após arquivem-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 304622 Nr: 2363-65.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SUBSTITUTO - OAB:, ROBERTO 

ALMEIDA GIL - OAB:7154

 VISTOS ETC.

Tendo em vista o atestado em anexo demonstrando que o réu possui 

enfermidade grave (CID C61.0), DEFIRO o pedido da defesa e redesigno a 

sessão de julgamento para o dia 14.03.2018 às 13h30min.

Com fulcro no art. 431 §4° do CPPM, alerto à defesa que o julgamento será 

adiado só por esta vez, de modo que deverá ser realizado na data 

designada mesmo com nova ausência do acusado.

Os presentes saem intimados. Expeça-se o necessário.

Ás Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 124719 Nr: 11806-45.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 “VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra o CB PM ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 303, caput, do Código Penal 

Militar.

 Conforme a denúncia (fls. 8/10), aproximadamente entre os meses de 

novembro de 2006 a fevereiro de 2008, o denunciado desviou 

combustíveis destinados ao abastecimento de viaturas do Núcleo da 

Polícia Militar de Porto Esperidião/MT.

Segundo a exordial acusatória, o denunciado era Comandante do 

mencionado núcleo e responsável pelo abastecimento das viaturas 

pertencentes àquela vila militar, de forma que somente ele tinha a posse e 

fazia o uso do cartão de abastecimento, que era utilizado no Posto de 

combustível denominado “Auto Posto Prata”.

Ressoa que o denunciado autorizava o abastecimento das viaturas 

mediante “nota de abastecimento”, onde não constava a quilometragem 

marcada no odômetro dos veículos da Polícia Militar, sendo que, 

posteriormente, se dirigia até o posto e passava o cartão para quitar a 

nota que havia sido confeccionada, contrariando a normativa de que em 

cada abastecimento deve ser utilizado o cartão, fragilizando o sistema 

administrativo de controle e dando azo aos desvios perpetrados.

Consta da denúncia que, em diversas situações, o volume de combustível 

supostamente utilizado para abastecer a viatura 60322 era muito superior 

à capacidade prevista no tanque do veículo, conforme se depreende do 

ofício de fl. 20, bem como que, por diversas vezes, o acusado passou o 

cartão de abastecimento sem que houvesse abastecido, no intuito de 

retirar vales crédito do posto de combustível para trocá-los por compras 

no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Catarinense”, a 

fim de satisfazer interesses particulares.

A denúncia foi recebida em 28.06.2010 (fl. 106), sendo determinado o 

processamento da ação penal perante o Conselho Permanente de Justiça.

O réu foi devidamente citado (fl. 114) e, em sessão realizada no dia 

22.03.2011, foi interrogado (fls. 115/117).

Durante a instrução processual foram inquiridas, por meio de carta 

precatória, as testemunhas de acusação Sebastião Vieira da Cruz (fls. 

143/144), Judson Sander Prata, Rogieli Carrera Curriel (fls. 159/163) e 

Joelcio de Oliveira (fls. 172/175).

As oitivas foram tomadas por meio de registro audiovisual e encontram-se 

gravadas nas mídias acostadas às fls. 145, 164, 176 e 243.

Na fase de diligências, o representante ministerial e a defesa nada 

requereram (fls. 233 e 234 verso).

Em sede de memoriais (fls. 234/237), o Parquet pugnou pela procedência 

da denúncia, requerendo a condenação do denunciado Antônio Ferreira 

da Silva pela prática do delito previsto no artigo 303 do Código Penal Militar.

A defesa apresentou alegações finais pleiteando a absolvição do 

acusado, conforme fls. 246/249.

Foi designada a sessão de julgamento para a presente data.

Nesta sessão, o Ministério Público e a defesa ratificaram as alegações 

finais escritas.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade da conduta 

criminosa está satisfatoriamente comprovada por meio do extrato de 

conferência de fl. 21, bem como pelas declarações das testemunhas 

durante a instrução processual.

Com relação à autoria, o réu confessou que usou os vales crédito 

adquiridos no Posto de Combustível Prata no Supermercado Catarinense, 

alegando, todavia, que os vales foram trocados por gêneros alimentícios 

em prol do Núcleo da Polícia Militar que comandava (Porto Esperidião/MT), 

já que a instituição não recebia a “etapa alimentação”.

De outra feita, a testemunha Judson Sander Prata, dono do posto de 

combustível onde os abastecimentos eram realizados, declarou que 

somente o réu passava o cartão e que, ás vezes, ele pegava requisições 

para que outros soldados abastecessem as viaturas.

 A testemunha Rogieli Carrera Curriel, gerente do Supermercado 

Catarinense, relatou que por três vezes o réu fez uso de requisição de 

combustível para pagamento de gêneros alimentícios e produtos de 

limpeza, aduzindo que, posteriormente, trocava as requisições no posto 

Prata.

Por sua vez, a testemunha Joelcio de Oliveira, que trabalhava como caixa 

do Posto Prata, asseverou que era o réu que autorizava os 

abastecimentos e que, em certas ocasiões, quando o tanque da viatura 

não estava muito baixo, a viatura era abastecida para ir a algum lugar 

distante e, na volta, o veículo era novamente abastecido, passando o 

cartão uma única vez. Mencionou não se lembrar do réu ter pego 

requisições para trocar em algum supermercado da cidade.

Quanto ao fato dos abastecimentos superarem a quantidade de litros 

suportados pela viatura, a testemunha Sebastião Vieira da Cruz declarou 

que, certa vez, encaminhou uma viatura moto ao réu e o alertou que o 

veículo apresentava problemas no odômetro, orientando-o como proceder 

durante os abastecimentos. Relatou que o réu não só não acatou as 

orientações, como também devolveu o veículo dois ou três meses depois 

sem os comprovantes de abastecimento, apresentando, tão somente uma 

anotação em que constava quantidade de combustível bastante superior 

ao que estava registrado no odômetro da moto, o que demonstra que a 

prática de abastecer as viaturas com quantidade de combustível superior 

àquela suportada pelo veículo era corriqueira.

Ademais, em Juízo, em que pese o réu ter afirmado que trocou as 

requisições de combustível por gêneros alimentícios em prol do Núcleo da 

Polícia Militar de Porto Esperidião/MT, não trouxe aos autos nenhum 

comprovante de que o referido núcleo não estava recebendo a etapa 

alimentação, tampouco arrolou testemunhas que confirmassem que os 

alimentos eram realmente destinados à corporação, de modo que a sua 

conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na denúncia.

Frise-se que o réu declarou em Juízo que desviou os vales combustível 

para comprar alimentos para o batalhão no período natalino, quando a 

Prefeitura Municipal fechava e deixava de fornecer a alimentação aos 

agentes, todavia, o extrato de fl. 20 demonstra que os abastecimentos 

com quilometragem excedente se deram entre os meses de fevereiro e 

março do ano de 2008.

 Desse modo, restando comprovado que os veículos do Núcleo da Polícia 

Militar eram abastecidos de maneira irregular, bem como que o réu, 

fazendo uso de seu cargo, empregou ao combustível que tinha 

autorização para utilizar em finalidade diversa de sua determinação legal, 

de rigor a condenação do acusado pela prática do crime de peculato.

Nesse sentido é a jurisprudência.

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO PENAL 

MILITAR. EXTRAVIO DE COMBUSTÍVEL. PECULATO DO ART. 303 DO 

CÓDIGO PENAL MILITAR. DESVIO DE COMBUSTÍVEL DE VIATURAS. 

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 

IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 

COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS CONVINCENTES E HARMÔNICAS. 

PLEITO ABSOLUTÓRIO RECHAÇADO. RECURSO CONHECIDO E 
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IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Inviável o pleito absolutório do apelante, 

sustentado na insuficiência de provas, pois os relatos testemunhais, 

aliado aos demais elementos de prova indicando a autoria e materialidade 

delitiva, são aptos a ensejar o decreto condenatório. 2. Não há azo para 

absolvição pretendida pelo apelante, pois as provas carreadas aos autos 

foram firmes e uníssonas a ensejar a condenação, em especial, pelos 

depoimentos que narram harmonicamente os fatos. 3. Consuma-se o 

peculato apropriação quando o funcionário torna seu o dinheiro, valor ou 

bem móvel de que tem a posse em razão do cargo, ou seja, passa a 

dispor do objeto material como se fosse seu. Não se exige para a 

consumação o prejuízo efetivo para a Administração. 3. Recurso 

conhecido, mas não provido. 4. Unânime”. (APL TJ/PA 201430022602, 1ª 

CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Publicado em 15/05/2014, Julgado em 13 de 

Maio de 2014, Relatora VERA ARAUJO DE SOUZA) (g. n.)

 “APELAÇÃO PENAL. PECULATO. CRIME DO ART.303, CAPUT, DO CP 

MILITAR. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E 

ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. 

IMPROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL E 

EXACERBADA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. I- Na 

hipótese dos autos, de forma a trazer segurança ao juízo condenatório, 

sem que remanesçam quaisquer dúvidas sobre a efetiva ocorrência da 

conduta ilícita, sua autoria e materialidade encontram-se demonstradas 

através do farto conjunto probatório. Não há, pois, como se acolher a tese 

defensiva de insuficiência probatória. II Consuma-se o peculato 

apropriação quando o funcionário torna seu o dinheiro, valor ou bem móvel 

de que tem a posse em razão do cargo, ou seja, passa a dispor do objeto 

material como se fosse seu. Não se exige para a consumação o prejuízo 

efetivo para a Administração. III - Em face da situação econômica dos 

réus, mostra-se exacerbada a quantia de 7,5 salários mínimos. Assim, 

acolhendo o parecer ministerial, deve ser reduzida para 05 salários 

mínimos. IV Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJ/PA APL 

201330198743, 128786, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 

23/01/2014, Publicado em 27/01/14, Rel. JOAO JOSE DA SILVA MAROJA) 

(g.n.)

 Assim sendo, amplamente demonstradas a materialidade e a autoria 

delitiva, o réu deve ser condenado pela prática do crime de peculato, 

previsto no artigo 303, caput, do Código Penal Militar.

DISPOSITIVO

Desta forma, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência, 

CONDENO o réu CB PM ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, nas penas dos artigos art. 303, caput, do Código Penal Militar.

 Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, 

passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 69 do Código Penal 

Militar.

DA APLICAÇÃO DA PENA

A pena prevista para o crime do artigo 303 do Código Penal Militar é de 

reclusão, de três a quinze anos.

 Analisando as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar, 

constata-se a gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se 

verificam elementos para avaliar a personalidade do réu. As 

consequências do delito e extensão do dano não transcendem o resultado 

típico. Os meios empregados e o modo de execução do crime não devem 

ser valorados negativamente. Os motivos do crime também não pesam em 

desfavor do réu. O réu não ostenta antecedentes criminais.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

03 (três) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de 

pena, de modo que torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão.

A pena será cumprida no regime aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, 

do Código Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea a, 

do Código de Processo Penal Militar.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Inviável a suspensão da pena imposta em face do que dispõe o art. 606 do 

Código de Processo Penal Militar.

Nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei Estadual nº 7.603/01, o réu é 

isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas.

Transitada em julgado, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III CF/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação Estadual e Federal;

c) expeça-se guia de execução penal definitiva, nos termos do CNGC;

d) encaminhe-se cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça 

informando acerca da condenação do réu para adoção dos 

procedimentos relativos à perda do cargo, nos termos do art. 125, § 4º da 

CF c/c art. 102 do CPM, já que ele foi apenado com pena superior a 02 

(dois) anos;

e) arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

É como voto.”

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de 

Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMA. JUIZA MILITAR CAP PM DARLENE PAIVA MENDONÇA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM CARLOS EDUARDO HOMEM BRAZIL 

BARBOSA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMA. JUIZA MILITAR CAP PM MONALISA MARCIELLE FURLAN TOLEDO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR TEM CEL BM VICENTE MANOEL DE DEUS NETO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZB, EAFL, RJDB, JAEB, GLFCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, 

SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928

 Certifico que, torno sem efeito a "Certidão" de Ref: 94, encaminhada para 

disponibilização no DJE n. 10196, tendo em vista que apenas o advogado 

do réu G. L. F. C. J. postulou prazo de 24 horas para indicar os quesitos 

das precatórias, tendo os advogados dos demais réus dispensado a 

apresentação de quesitos, conforme constou registrado em ata de sessão 

de posse e compromisso. Certifico ainda que, nesta data foi apresentada 

petição do advogado do réu G. L. F. C. J. informando a dispensa de 

quesitos. Era o que tinha a certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 510146 Nr: 2845-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Intimação da defesa do requerido para conhecimento da r. decisão de 

fl.18:

"VISTOS ETC. Tendo em vista que o réu CEL PM E. A. F. L. trouxe aos 

autos a decisão que comprova a extinção da restrição de afastamento da 

investigada e esposa H. C. C. D. L., proferida nos autos 2017/0118865-5, 

que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, DEFIRO o pedido de 

atualização de endereço formulado pelo acusado. Oficie-se à central de 

monitoramento para proceder a atualização, fazendo constar o endereço 

declinado à fl. 03. Após, traslade-se cópia desta decisão para os autos da 

ação penal cód. n. 477158 e arquive-se este feito, procedendo-se às 
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baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário.

Intime-se a defesa desta decisão. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 405767 Nr: 10340-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 FINALIDADE: Intimação do advogado Dr. Willow Salomão dos Santos 

Silva, OAB/MT 22737, para que informe se atuará na defesa do acusado 

RODRIGO DE OLIVEIRA LEITE, e, se positivo, regularize a representação e 

apresente, no prazo legal, a resposta à acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 161156 Nr: 8487-98.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON APARECIDO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LILIAN CRISTINA 

FLORENZANO DA SILVA OLIVEIRA - OAB:14944, LUCAS OLIVEIRA 

BERNADINO SILVA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18853

 Vistos etc;

Diante da certidão de fls. 394, feita pela Sr.ª Gestora Judiciária, redesigno 

à audiencia para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 14:00h.

Expeça-se o necessário.

Dê-se ciencia ao Ministério Público e a Defensoria

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 491907 Nr: 31302-45.2017.811.0042

 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): HEMERSON SOUZA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/0, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT, 

THAIANY COSMES - OAB:19.113

 DECIDO. A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão 

processual, só podendo subsistir se presentes os requisitos e 

fundamentos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal. Além 

destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de 

admissibilidade da prisão preventiva, elencadas no art. 313 do CPP. 

Analisando os autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e 

requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante 

(Audiência de Custódia – fl. 129/131) e por intermédio da r. decisão de fls. 

134/136 , inexistindo qualquer fato novo hábil a ensejar a revogação da 

constrição cautelar ou viabilizar a concessão das medidas cautelares do 

art. 319 do CPP. Registre-se, novamente, que os autos narram a 

apreensão de expressiva quantidade de droga (719,91g de cocaína e 

6,065kg de maconha), fator que, por si só, justifica a mantença da 

constrição cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: 

Enunciado 25 do TJ/MT: [...] s condições pessoais favoráveis não 

justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia 

cautelar, quando presente o periculum libertatis. Por todas as razões 

acima e em consonância com o parecer Ministerial de fls. 180/182, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor 

de HEMERSON SOUZA DE FREITAS. Por fim, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela acusação quanto à inquirição da testemunha Edilson 

Paulo de Miranda (fl. 182/v), para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

Visando exclusivamente o interrogatório do acusado, DESIGNO o dia 

07/03/2018, às 15:50 horas. Intimem-se todos para o ato, requisitando o 

réu na unidade prisional onde se encontra. Por fim e atento ao Ofício 

Circular n. 01/2018/GAB/J.Aux da Corregedoria Geral de Justiça, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

sobre o Laudo Pericial de fls. 162/165 (arma de fogo e munições 

apreendidas). Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação acerca da destinação da arma apreendida. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 436968 Nr: 13294-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR JOSÉ DA SILVA NETO, JOILIAM 

JANUÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878

 Vistos, etc.: Por vislumbrar imprescindível para a segurança dos 

presentes nesta sala de audiência, DEIXO de aplicar o disposto na súmula 

vinculante nº 11 do STF, em relação ao acusado JOILIAM. Aberta a 

audiência, procedeu-se com o interrogatório do réu JOILIAM JANUÁRIO 

DOS SANTOS. O réu JURANDIR embora regularmente intimado por edital, 

não se fez presente e segundo informação trazida pelo seu causídico, o 

mesmo se encontra enfermo, requerendo, para tanto, o prazo de 05 

(cinco) dias para juntada de atestado médico, oportunidade que deverá 

também apresentar endereço atualizado do réu para regular intimação. No 

mais, concordaram os presentes em inverter a ordem de inquirição e 

colher o depoimento da testemunha presente, passando-se a inquirição da 

testemunha LAURA DANIELLY BRAGA MOREIRA. Ante a insistência do 

Ministério Público na oitiva dos policiais ausentes e visando interrogar o 

réu JURANDIR, DESIGNO audiência de continuação para o dia 07/03/2018, 

às 15:15 horas. Para tanto, intimem-se todos e requisitem-se com 

antecedência, saindo os presentes intimados. Por fim, DEFIRO o prazo de 

05 (cinco) para juntada de substabelecimento em favor do doutor 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO. Intime-se e cumpra-se. NADA MAIS.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 162465 Nr: 9794-87.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE JAMES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, VITOR 

ALMEIDA SILVA OAB/MT 14.252, para que apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 317289 Nr: 16519-58.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 
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OAB:9155/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, SERGIO 

BATISTELLA OAB/MT 9.155, para que apresente as alegações finais no 

prazo legal.

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.: 78700 Nr: 11792-66.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GALDINO PIRAJÁ FIGUEIREDO, JOSÉ 

ARNALDO PIRAJÁ FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MAKRAY - OAB:220.985, 

DANIEL DIEZ CASTILHO - OAB:206648/SP, JULIANA SÁ DE MIRANDA - 

OAB:OAB/SP 177.131, KARLA LINI MAEJI - OAB:OAB/SP 286.615, LUIZ 

VIRGÍLIO PIMENTA MANENTE - OAB:104.160

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 

03 de maio de 2018, às 16:30 horas, bem como da expedição de cartas 

precatórias para as Comarcas de São Paulo/SP, com a finalidade de 

intimar os acusados da audiência redesignada, e ainda proceder a 

inquirição das testemunhas de defesa Fábio Luis Eluf, Gilberto Ferreira de 

Souza, João Sebastião Medeiros Aires e Valéria Romão Nogueira; 

Esperaltina/PI, com a finalidade de inquirir a testemunha de acusação 

Francisco Barros Alves; Campo Grande/MS, com a finalidade de inquirir as 

testemunhas de defesa Carlos Clementino Moreira Filho e Paulo Luiz 

Menegazo Júnior; Vinhedo/SP, com a finalidade de inquirir a testemunha de 

defesa Geraldo Sérgio Comper de Castro, para que possam acompanhar o 

cumprimento da missiva no Juízo deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 404888 Nr: 9407-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE o requerido, devidamente intimado, deixou 

decorrer o prazo sem a apresentação de alegações finais.

 CERTIFICO AINDA QUE, a petição requerendo vista e carga dos autos 

fora de cartório, foi protocolada fora do prazo para as alegações, 

atentando-se ainda que, por se tratar de réu único e o processo não ser 

sigiloso, os autos estiveram durante todo tempo a disposição do requerido 

para que apresentasse a referida peça processual.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477200 Nr: 17040-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE CRISTINA 

PREZA DALTRO DORILEO, para devolução dos autos nº 

17040-90.2017.811.0042, Protocolo 477200, 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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 471246 Nr: 11134-22.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAORDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA DA SILVA 

CAMPOS PREZA - OAB:22660, RODRIGO LÁZARO DE SOUZA NETO - 

OAB:22.683/0

 VISTOS. Tendo em vista a ausência do Requerido, DECLARO 

PREJUDICADA a presente Audiência. REMETAM-SE os autos para a 

Defensoria Pública Criminal, a qual assiste o Requerente, para se 

manifestar sobre a proposta de acordo. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) 

dias para a juntada do devido substabelecimento, bem como para 

apresentar a respectiva contestação. EXTRAIA-SE cópias do estudo 

psicossocial acostado às fls. 155/158-verso dos autos em apenso n. 

467139, juntando as referidas cópias nos presentes autos. Saem os 

presentes intimados. Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 441570 Nr: 18189-58.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027-OAB MT, THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:

 Autos n. 18189-58.2016.811.0042 (Cód. 441570)

VISTOS.

INTIME-SE a Requerida, por meio de seu patrono, via DJE, para apresentar 

memorias no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 414953 Nr: 19969-67.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFEDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, luiz fernando barreto martins - OAB:21306/O

 Autos n. 19969-67.2015.811.0042 (Cód. 414953)

VISTOS.

INTIME-SE o requerente, por meio de seu patrono, via DJE, para nos 

moldes do art. 348, do CPC, especifique as provas que pretenda produzir, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 379197 Nr: 20846-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEÔNCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Código 379197.

Vistos.

Considerando que no dia 14 de fevereiro do corrente ano será ponto 

facultativo no âmbito do Poder Judiciário, conforme se verifica na Portaria 

nº 678/2017-PRES, DECLARO PREJUDICADA a audiência de Instrução 

designada no presente feito e REDESIGNO o ato para o dia 23/05/2018 às 

15h30min.

INTIMEM-SE a vítima, a testemunha arrolada e o acusado

Ciência ao Ministério Público e à Defesa (via DJE).

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 412678 Nr: 17505-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGD, ANTONIO AMARA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EUDES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 17505-70.2015.811.0042 (Cód. 412678)

VISTOS.

INTIME-SE a requerida pessoalmente, e por meio de seu patrono, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado do 

executado, sob pena de arquivamento dos autos.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 438172 Nr: 14603-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEY DOS SANTOS GROSSELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794, JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17575/MT

 (Cód. 438172)

VISTOS.

Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 08.02.2018 às 16h00min.

INTIMEM-SE as partes e as testemunhas, pessoalmente.

INTIME-SE a Defesa do acusado, via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 21 de setembro de 2017.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 462420 Nr: 2270-92.2017.811.0042

 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: JED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYRHAM MARIA DE ARRUDA 

REIDEL FONSECA - OAB:20809/O

 (Cód.462420)

VISTOS

DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 12.03.2018, às 

13h30min, nos moldes do art. 694 e 695, ambos do Código de Processo 

Civil.

EXPEÇA-SE novo mandado de citação/intimação do requerente nos moldes 

da decisão de fls. 24/25, com observância do endereço declinado às 

fls.61, qual seja: RUA Y, Nº 83, BAIRRO NOVA ESPERANÇA I, 

CUIABÁ/MT.

INTIME-SE a requerida, bem como sua Advogada via (DJE).

CIÊNCIA à Defensoria Pública Criminal, e ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 462782 Nr: 2641-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o requerido apresentou resposta 

escrita às fls. 36/51; que a vítima, devidamente intimada, manifestou que 

deseja de ser assistida pela Defensoria Pública; que o requerido alegou, 

em sua manifestação, que voltou a residir na residência comum do casal, 

para assim poder cuidar dos filhos, haja vista que a requerente, no 

momento, está residindo com sua genitora e que a Defensoria Pública 

Cível, em sua manifestação de fls. 60 e verso, não se pronunciou sobre tal 

assunto.

II. Posto isto, com vistas a deslindar melhor os fatos, determino seja 

realizado, pela equipe multidisciplinar do juízo, estudo do caso com vistas 

a averiguar quem de fato está cuidando nos menores; quem possui 

melhores condições de manter a guarda; onde a requerente está 

residindo; quais as condições socioeconômicas das partes com vistas a 

se aferir o binômio necessidade-possibilidade quanto ao pedido de 

alimentos. Fixo prazo de 40 dias para entrega do laudo.

III. Após a realização do estudo, abra-se vista ao Ministério Público e as 

partes para que se manifestem.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 502845 Nr: 41870-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SANTOS VIANA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLA CHARLOT QUEIROZ, Cpf: 

99434423104, Rg: 13975749, Filiação: Marluce de Queiroz, data de 

nascimento: 09/02/1980, brasileiro(a), natural de Ponta Porã-MS, 

convivente, serviços gerais, Telefone 92199556. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA DA DECISÃO QUE 

DETERMINOU A SOLTURA DO RÉU, bem como para comparecer no SETOR 

DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, estabelecido neste Fórum da Capital, 

para pegar o " botão do pânico".

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Procedemos à juntada do alvará de 

soltura, bem como a retirada de tarja preta e as baixas na lista de réu 

preso e no sistema Apolo.II.Considerando a certidão de fl. 53, determino a 

intimação da vítima Carla Charlot Queiroz por edital com prazo de 20 

dias.III.Após, proceda à baixa e anotações de estilo, arquive-se o presente 

feito.IV.Intimem-se.V.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, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 353749 Nr: 15314-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA, LINGINALDO DA SILVA, 

MAURICIO NUNES ESPIRIDIÃO, ROSINETE DA SILVA, LUSICREIA SOUZA 

ROSA, ROSIMEIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MARQUES DE ARRUDA 

(ESTAGIÁRIA UNIC) - OAB:19952/E, NAIME MÁRCIO MARTINS DE 

MORAES - OAB:3.847/MT

 X. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido da denúncia e, ex vi do art. 386, V, do CPP, 

absolvo os réus Agnaldo da Silva, brasileiro, convivente, gari na empresa 

Eletroconstro, nascido aos 26/01/1974, com 31 anos de idade, natural de 

Cuiabá-MT, filho de Sebastiana Batista da Silva, portador da Cédula de RG 

n. 0932914-5 SSP/MT, inscrito no CPF n. 745.148.811.-04, residente e 

domiciliado na Rua 16, quadra 18, casa 21, Bairro Novo Milenium, nesta 

Capital, Linginaldo da Silva, epiteto “pelé”, brasileiro, convivente, gari na 

empresa Eletroconstro, CPF nº 673.187.621-68, RG nº 1122903-9 SSP/MT, 

nascido 16/12/1975, natural de Cuiabá/MT, filho de Sebastiana Batista da 

Silva, residente e domiciliado na Rua 14, quadra 14, casa 21, Bairro Novo 

Milenium, nesta capital, Mauricio Nunes Esperidião, epiteto “jacaré”, 

brasileiro, convivente, gari na empresa Eletroconstro, CPF nº 

692.901.301-30, RG nº 1399536-7 SSP/MT, nascido em 17/05/1980, 

natural de Cuiabá/MT, filho de Eurindo Esperidião e Mercedes Nunes 

Esperidião, residente e domiciliado na Rua Bacaeri, quadra 101, casa 08, 

Bairro Dr. Fábio Leite, nesta capital, Rosimeire da Silva, brasileira, 

convivente, frentista, RG nº 1981344-9 SSP/MT, nascida 08/09/1984, 

natural de Cuiabá, filha de Sebastiana Batista da Silva, residente e 

domiciliada na Avenida Ayrton Sena, quadra 103, casa 04, Bairro Dr. Fabio 

I, nesta capital, Lusicreia Souza Rosa, epiteto “lu”, brasileira, convivente, 

cuidadora, CPF nº 689.331.341-15, RG nº 1079512-0 SSP/MT, nascida em 

14/11/1977, natural de Cuiabá, filha de Leonardo de Souza Rosa e 

Adelaide Nunes Rosa, residente e domiciliada na Rua 14, quadra 14, casa 

12, Bairro Novo Milenium, nesta capital, Rosinete da Silva, epiteto “rose”, 

brasileira, cuidadora, convivente, RG nº 1671441-5 SSP/MT, nascida em 

30/06/1982, natural de Cuiabá, filha de Sebastiana Batista da Silva, 

residente e domiciliado na Rua Bacaeri, quadra 101, casa 08, Bairro Dr. 

Fábio Leite, nesta Capital, como incurso nas sanções dos artigos 158, § 

1º, do CPXIII.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 384317 Nr: 26306-09.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSDS, DBSDS, BDSDS, DSDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Ante o teor da certidão de fl. 111, proceda-se o estudo do caso pela 

equipe multidisciplinar do juízo, sobretudo para averiguar a veracidade dos 

fatos relatados pelo Oficial de Justiça em certidão de fl. 76, devendo 

constar em relatório pormenorizado qual a atual situação da irmã do 

executado (surda/muda) e se a mesma possui problemas neurológicos e, 

ainda, qual o grau de dependência da mesma em relação a seu irmão.

 II. Fixo o prazo de 20 dias para conclusão do laudo.

III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 491593 Nr: 31012-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO CAPILE DE MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIANE PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Cezário - 

OAB:MT 22464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .VI.Com efeito, pelos fundamentos acima expendidos, acolho os 

presentes embargos e, por corolário, retifico a decisão de fls.29/31 e 

verso, notadamente, o parágrafo X, a fim de que seja substituída a frase 

“sejam os autos remetidos para o Juizado Especial Criminal”, por “sejam os 

autos remetidos à uma das Varas Criminais desta Capital”.VII.Mantenho 

inalterados os demais parágrafos da refer ida decisão 

objurgada.VIII.Cumpra-se o paragrafo X da citada decisão, observando a 

retificação acima.IX.Deixo de apreciar a manifestação de renúncia do 

direito de queixa formulada pelo querelante às fls. 36/37, por ter este juízo 

se declarado absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, 

ex vi da decisão de fls. 29/31 e verso.X.Intimem-se.XI.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 502914 Nr: 41932-63.2017.811.0042

 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: JOEL BATISTA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR JOSE DA ROCHA, MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - UNIJURIS - OAB:3863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro o autor carecedor de ação por ausência de interesse de agir e, 

por corolário, extingo o presente feito, sem resolução de seu 

mérito.IX.Condeno a autor ao pagamento das custas processuais. X.Deixo 

de fixar honorários advocatícios, haja vista que não se formou o 

contraditório entre as partes, não sendo a parte requerida, sequer 

citada.XI.Defiro o pedido de gratuidade de justiça e, por corolário, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

XII.Após, transitado em julgado e procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os presentes autos.XIII.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343179 Nr: 3239-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO POVOAS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 XI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o 

presente feito e, por corolário, determino que, após as baixas e anotações 

de estilo, sejam os autos remetidos para o Juizado Especial Criminal desta 

Capital, haja vista que o delito imputado ao réu, possui pena máxima em 

abstrato inferior a 02 anos.XII.Intimem-se.XIII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374972 Nr: 16222-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON PINHO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 XIII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido da denúncia e, ex vi do art. 386, V, do CPP, 

absolvo o réu Edmilson Pinho de Sá, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, 

nascido em 05/03/1969, natural de Rio de Janeiro/RJ, filho de Milton de Sá 

e Luzinete pinho de Sá, portador do RG n. 10176473-6 IFP/RJ, CPF n. 

009.356.607-71, residente e domiciliado na Rua 43, n. 576, Bairro Boa 

Esperança, nesta capital como incurso nas sanções dos artigos 147 

(duas vezes), c/c art. 61, inciso II, “f” todos do CP, c/c art. 21 do Decreto 

Lei 3.688/41.XIV.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XV.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XVI.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.XVII.Isento de custas.XVIII.P. R. I. C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377580 Nr: 19085-72.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANO DE CARVALHO SILVA, Cpf: 

04831146188, Rg: 226.08.257, Filiação: Silvelino Alves da Silva e Valquiria 

de Carvalho, data de nascimento: 08/10/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT,  conv ivente ,  aux i l ia r  de  coz inha,  Te le fone 

99218-9687/9296-2438. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, resta bastante claro que em nenhum 

momento este juízo reconheceu 03 (três) circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, pois somente a conduta social foi considerada 

desfavorável, e justamente por isso somente esta circunstância foi 

utilizada para elevar a pena base acima do mínimo legal. Nesses termos, 

deve o recurso ser rejeitado nessa parte.De outro lado, analisando a 

alegação do Parquet de que existe contradição ou obscuridade na forma 

de realização do cálculo em razão do mesmo ter sido feito por 

porcentagem, constata-se que o recurso deve ser PARCIALMENTE 

PROVIDO nessa parte. Assim, passo a analisar e refazer o cálculo para 

fixação da pena definitiva.Considerando somente a conduta social como 

circunstância judicial desfavorável, a pena base deve ser elevada em 1/8, 

ou seja, a pena mínima de 03 (três) meses deve ser acrescida de 04 

(quatro) meses e 3 dias, resultando em uma pena-base de 07 (sete) 

meses e 03 (três) dias de detenção.Porém, com o reconhecimento da 

atenuante da confissão espontânea, posto que o acusado confessou o 

cometimento do crime durante o seu interrogatório perante este juízo, a 

pena deve ser atenuada em 1/6. Assim sendo, a pena deve ser reduzida 

para 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.Portanto, 

CONHEÇO os Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público, 

e o julgo PARCIALMENTE PROVIDO em relação ao cálculo da pena para 

fixar a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de 

detenção.De outro lado, REJEITO PACIALMENTE o recurso na parte em 

que alega obscuridade ou contradição acerca das circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, especialmente o comportamento da vítima e os motivos do 

crime.INTIMEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 29 de agosto de 2017.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 417340 Nr: 22551-40.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDDB, AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE SOUZA 

ANNUNZIATO - OAB:18.355, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alvides ataidio - OAB:, 

AUGUSTO BARROS DE MACEDO - OAB:7667, MILENA DE BARROS 

SILVA - OAB:15.050

 Vistos etc.

 I. Quanto aos embargos de declaração de fls.425/426 e verso, diga o 

embargado, no prazo de 05 dias, ex vi do disposto no art. 1.023, § 2º , do 

CPC.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 458241 Nr: 35605-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS, MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

IRLEY PINHEIRO KRETLI - OAB:11750, TANARÊSSA A. DE A. DELLA 

LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de cumprimento de sentença (fls. 99/102).

II. Compulsando os autos verifico que a presente ação versa sobre 

interesse de incapaz, fato que impõe a intervenção do Ministério Público 

(CPC, art. 178, II ) antes de se praticar qualquer decisão nos autos, sob 

pena de nulidade, conforme estatui o art. 279 do CPC .

III. Posto isto, intime-se o MP para que se manifeste sobre o pedido liminar. 

Após, conclusos para decisão.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 485712 Nr: 25372-46.2017.811.0042

 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: TRDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21417/MT

 Vistos etc.
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I. Thilza Renata da Silva Oliveira, qualificada nos autos, ingressaram com 

Ação de Guarda e Alimentos em face de Fabiano Alberto de Aguiar. Em 

audiência de conciliação/mediação as partes compuseram acordo, quanto 

à guarda e visitas com os filhos em comum do casal. O Ministério Público 

manifestou favoravelmente a homologação do referido acordo.

 II. É o sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

III. Versam os autos acerca da Ação de Guarda e Alimentos.

IV. Compulsando os autos verifico que as partes compuseram acordo 

parcial em audiência de conciliação/mediação (fls. 32/33) e requereram a 

homologação do avençado.

V. Verifico também que o acordo contou com a aquiescência do Ministério 

Público (fl. 47).

VI. Com efeito, sendo as partes capazes e havendo concordância do MP, 

impõe-se a homologação do acordo celebrado entre as partes.

Dispositivo

VII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o parecer ministerial, homologo, por sentença, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 32/33).

VIII. Considerando que as partes formalizaram acordo somente em relação 

a alguns pontos, determino o prosseguimento do feito.

IX. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente. Após, conclusos para despacho saneador (CPC, art. 

357).

 X. Sem custas.

XI. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 506477 Nr: 45468-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILTON ACASSIO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12.023

 Vistos, etc.Trata-se renovação de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA (fls. 82/92), formulado em favor do custodiado JOILTON 

ACASSIO PINHEIRO DA SILVA, argumentando a ocorrência de fato novo a 

justificar sua liberdade, consistente na ausência de temor de sua 

companheira, conforme declaração de fls. 93.Acontece que a prisão 

preventiva do acusado foi decretada em razão da prática em tese dos 

crimes previstos nos artigos 121, §2º, VI na forma do art. 14, II, c/c art. 

147 todos do Código Penal e art. 12 da Lei n.º 10826/2003, em desfavor 

das vítimas EDINALVA NOGUEIRA (sua ex-convivente) e LAUDICÉIA 

NOGUEIRA DOS SANTOS (sobrinha da sua ex-companheira).Assim, por 

mais que não subsistam motivos para a manutenção de sua prisão em 

relação ao crime de ameaça em tese praticado contra sua companheira 

(Edinalva Nogueira), ainda persiste a análise em relação ao crime previsto 

no art. 121, §2º, VI na forma do art. 14, II, do Código Penal, praticado em 

tese contra a vítima Laudicéia.Como nesta data proferi decisão nos autos 

da Ação Penal n.º 46300-18.2017.811.0042 (código: 507176), declinando 

da competência em favor do juízo da 12.ª Vara Criminal desta Comarca, 

[...], deve o referido juízo apreciar o pedido de revogação da prisão 

preventiva, por ser ele, doravante o competente. [...]. Por tais motivos, em 

razão do declínio de competência, deixo de apreciar o pedido de 

revogação da prisão preventiva apresentado às fls. 82/92 e determino o 

apensamento destes autos aos autos que irão se formar após o 

desmembramento da Ação Penal n.º 46300-18.2017.811.0042, com 

remessa para a 12.ª Vara Criminal da Capital. Às 

providências.Cumpra-se.Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508670 Nr: 1497-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALINE CAMILA PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CHARBEL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SALDANHA ESPINELLI 

- OAB:OAB/ 15204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Designo audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2018, às 

15h30min, conforme determina o art. 520 do CPP.

 II. Expeça-se mandado de intimação da querelante e do querelado para 

que compareçam ao ato.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 402990 Nr: 7298-12.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DE SOUZA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 Ação Penal n. 7298-12.2015.811.0042 (Cód.402990)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que foi intimado via (DJE) Advogado 

diverso do nomeado em audiência pela Magistrada (fls. 109).

Desta forma, DETERMINO que seja INTIMADO o Advogado correto, qual 

seja: Dr. ANDERSON RAMOS DOS SANTOS OAB/MT 15838 ,via (DJE), 

acerca da decisão de fls. 99/99v.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407930 Nr: 12554-33.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DAVIT ANACLETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER DAVIT ANACLETO DA SILVA, Cpf: 

04499147123, Rg: 23653400, Filiação: Eridivania da Silva, data de 

nascimento: 25/11/1992, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

conferente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu EDER DAVIT ANACLETO DA SILVA, brasileiro, 

convivente, barman, nascido em 26.11.1992, natural de Cuiabá/MT, 

portador do RG n. 23653400 SSP/MT e CPF n. 044.991.471-23, filho de 

Eridivania da Silva, residente na Rua Cachoeirinha, Quadra 17, Lote 08-B, 

Loteamento Jd. Ouro Verde, Bairro Cohab Canelas, Várzea Grande/MT, 

nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal.A pena prevista para o 

crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 

03 (três) meses a 03 (três) anos, de detenção.Atenta ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é 

tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais; o grau de 

culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos 

suficientes para aferir com precisão acerca de sua conduta social e 

personalidade; os motivos do crime não são justificáveis; não há 

elementos nos autos suficientes para aferir a consequência do delito; 

ademais, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delituosa.Pelos motivos acima alegados, fixo a pena-base em 03 (três) 

meses de detenção.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) 

MESES DE DETENÇÃO, uma vez que não há agravante ou atenuante, nem 

causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por 

entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.O 

regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto 

no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Deixo de aplicar a hipótese do artigo 

44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 
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11.340/2006, conforme ADI 4424.No que concerne à reparação dos danos 

causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo 

em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução 

processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.Isento o réu 

do pagamento das custas processuais, por ser pobre, na forma da 

Lei.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), 

forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. 

Expeça-se o necessário.P.I.C.Cuiabá, 02 de outubro de 2017.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 462782 Nr: 2641-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar o patrono do requerido para 

manifestar sobre o laudo psicossocial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 479336 Nr: 19130-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDSC, JDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16.247B

 Vistos etc.

I. Considerando que o executado realizou o pagamento integral, conforme 

petição de fls. 67/69, expeça-se contramandado de prisão cível, bem 

como oficie-se a conta única para vincule o valor depositado aos autos.

II. Defiro o pedido de fls. 70.

III. Expeça-se alvará judicial.

IV. Intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, referente à pensão alimentícia em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua 

prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, nos termos do previsto no 

art. 528, §3º, do CPC .

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486581 Nr: 26198-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO DA SILVA PEREIRA, Cpf: 

00411158139, Rg: 1443629-9, Filiação: Anice Maria da Silva e Octavio 

Almeida Pereira, data de nascimento: 15/11/1980, brasileiro(a), natural de 

Rosário Oeste-MT, solteiro(a), empresário de seguro. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a CITAÇÃO DO DENUNCIADO de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a Denúncia, intimando-o para que no 

prazo de 10 dias responda à acusação por escrito, na forma da nova 

redação do art. 396 do Código de Processo Penal. OBSERVAÇÃO: Em 

caso do réu não apresentar contestação, será nomeado um dos membros 

da Defensoria Pública na escala dessa instituição para que apresente a 

resposta à acusação.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece a denúncia contra LUCIANO DA SILVA PEREIRA, pelo 

fato a seguir exposto. No dia 12/12/2015, Nesta capital, o denunciado 

ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Mirlane de Lima Campos, por 

meio de palavras e de tudo mais que constam nos autos, encontra-se o 

denunciado incurso no ART. 147, C/C ART. 61 INCISO II, ALINEA "f", 

AMBOS DO CP. C/C A LEI Nº. 11.340/06.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A ç ã o  P e n a l  n . 

26198-72.2017.811.0042(Cód.486581)VISTOS.DEFIRO a cota ministerial 

de fls. 57.PROCEDA-SE à citação do denunciado, via EDITAL, nos moldes 

do art. 361, do CPP.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 30 de janeirode 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 167661 Nr: 14962-70.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FIRMINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO DE SOUZA - 

OAB:10246/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

réu MANOEL FIRMINO DE ARRUDA, brasileiro, solteiro, portador da CTPS 

n. 49124 (série 00014/MT), nascido em 19/10/1981, natural de 

Acorizal/MT, filho de Gabriel Narciza de Arruda e Maria Julia da Solidade, 

residente na rua Tucunaré, quadra 127, casa 07, bairro Doutor Fábio II, 

nesta cidade, da sanção do art. 217-A, §1º c/c art. 14, II, ambos do Código 

Penal (estupro de vulnerável na forma tentada), o que faço com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

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.Conforme inteligência 

do artigo 1387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação 

pessoal do acusado. Transitada em julgado e após anotações e 

c o m u n i c a ç õ e s  n e c e s s á r i a s ,  a r q u i v e m - s e  o s 

autos.P.R.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104287 Nr: 1647-62.2017.811.0063

 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, MFRS, 

AJRS, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto da Silva 

Serrano - OAB:5341

 Impulsionamento por Certidão

Autos nº 1647-62.2017

Certifico que, os autos encontram-se em carga ao Patrono do requerido 

Dr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO – OAB-5341, desde o dia 

10/01/2018, já foram feitos contatos via telefone para que o advogado 

proceda a devolução dos autos, mas até a presente data os autos NÃO 

foram devolvidos a esta Secretaria.

Certifico ainda que, o requerido interpôs MANDADO DE SEGURANÇA, 
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distribuído na Turma de Camaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Privado sob nº 1013664-11.2017.8.11.0000, referente a decisão nos 

autos acima especificados, bem como, informo ainda que foi enviado a 

este Juízo via malote digital – Código de Rastreabilidade: 81120173084996 

cópia da decisão referente ao mandado de segurança acima mencionado, 

para prestar informações.

Certifico ainda que, em razão das informações acima expedi mandado de 

intimação para o patrono do requerido, para que proceda a devolução dos 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que possamos dar 

andamento nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91560 Nr: 340-44.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BSdB, TERdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marinice de Fatima da Cruz - 

OAB:13366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos em Correição

Trata-se de processo sentenciado às fls. 109/116, sendo o transito em 

julgado certificado às fls. 118.

O Ministério Público pugnou às fls. 119/120, pelo cumprimento da 

sentença.

Às fls. 122/123, proferiu-se decisão deferindo o pedido de cumprimento 

de sentença.

O requerido foi devidamente intimado da decisão do cumprimento de 

sentença às fls. 130, sendo certificado às fls. 131 que não houve o 

cumprimento da decisão, realizando assim a busca e apreensão que 

restou infrutífera conforme certidão de fls. 134, não havendo outra 

alternativa senão a realização do bloqueio judicial sendo expedido alvará 

às fls. 143, sendo o referido valor devolvido às fls. 181 pelo não 

fornecimento do medicamento e às fls. 194 foi o valor restituído ao 

requerido mediante alvará judicial.

O Ministério Público pugnou às fls. 159 pela suspensão do processo pelo 

período de 60 dias novo pedido de suspensão foi formulado às fls. 163.

O requerido por diversas vezes foi intimado a cumprir a obrigação imposta 

na liminar, confirmada pela sentença, conforme decisões de fls. 187/187v, 

202/203.

Instado a manifestar-se o Ministério Público emitiu parecer pugnando pelo 

declínio da competência em favor de uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Comarca (fls. 225/).

Às fls. 226 declinou-se da competência em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca.

 Pelo exposto, determino que:

a) Enviem-se os autos em carga a PGE.

b) Após, cumpra-se com urgência a decisão de fls. 226.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 93003 Nr: 1714-95.2015.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Jeovanna Galdino 

Delgado Alexandria - OAB:17.480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Diante da conclusão do estudo psicossocial às fls. 53/, em respeito ao 

princípio da vedação da decisão surpresa, preceituado no artigo 10 do 

NCPC, intime-se o advogado da parte Autora, via publicação no diário de 

justiça, para se manifeste, no prazo de quinze dias.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36026 Nr: 4916-37.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO MARINS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - Universidade de Cuiabá, TERCERIZE 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, Claudio Stabile Ribeiro - OAB:, Dauto 

Barbosa C. Passare - OAB:3937, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788, Monica Goes Campelo - OAB:8735

 Procedo intimação da parte promoovente, para no prazo de 05 dias, 

requerer o que de direito, bem como, para juntar cálculo atualizado do 

débito, acompanhado do respectivo memorial.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 106596 Nr: 173-30.2015.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Mauro Mendes Ferreira, Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Aprá de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Ribeiro Darold - 

OAB:OAB/MT 12.037, Hélio Nishiyama - OAB:OAB/MT 12.919, João 

Carlos Polisel - OAB:OAB/MT 12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Helene Lessa - 

OAB:OAB/MT 16.633, Paulo Inácio Dias Lessa - OAB:OAB/MT 13.887, 

Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:OAB/MT 19.032, Ricardo Francisco 

Dias de Barros - OAB:OAB/MT 18.646, Tassio Vinicius Gomes de 

Azevedo - OAB:OAB/MT 13.948

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE OS SEGUINTES ADVOGADOS: DR. 

PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB/MT 13.887, FÁBIO HELENE LESSA - 

OAB/MT 16.633, TÁSSIO VINÍCIUS G. DE AZEVEDO - OAB/MT 13.948, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB/MT 19.032 E RICARDO FRANCISCO 

DIAS DE BARROS - OAB/MT 18.646 (ADVOGADOS DO 

QUERELADO/AUTOR DO FATO - ALEXANDRE PARA DE ALMEIDA), PARA 

SE MANIFESTAREM NO PRAZO LEGAL A RESPEITO DO DESPACHO DO 

MAGISTRADO DE FOLHA N. 296. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. 

Considerando a informação constante no ofício recebido às fls.284, 

INTIME-SE a parte querelada para se manifestar. CUMPRA-SE." É O QUE 

TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 106596 Nr: 173-30.2015.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Mauro Mendes Ferreira, Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Aprá de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Ribeiro Darold - 

OAB:OAB/MT 12.037, Hélio Nishiyama - OAB:OAB/MT 12.919, João 

Carlos Polisel - OAB:OAB/MT 12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Helene Lessa - 

OAB:OAB/MT 16.633, Paulo Inácio Dias Lessa - OAB:OAB/MT 13.887, 

Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:OAB/MT 19.032, Ricardo Francisco 

Dias de Barros - OAB:OAB/MT 18.646, Tassio Vinicius Gomes de 

Azevedo - OAB:OAB/MT 13.948

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE OS SEGUINTES ADVOGADOS: DR. 

PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB/MT 13.887, FÁBIO HELENE LESSA - 

OAB/MT 16.633, TÁSSIO VINÍCIUS G. DE AZEVEDO - OAB/MT 13.948, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB/MT 19.032 E RICARDO FRANCISCO 

DIAS DE BARROS - OAB/MT 18.646 (ADVOGADOS DO 

QUERELADO/AUTOR DO FATO - ALEXANDRE PARA DE ALMEIDA), PARA 

SE MANIFESTAREM NO PRAZO LEGAL A RESPEITO DO DESPACHO DO 

MAGISTRADO DE FOLHA N. 296. DESPACHO/DECISÃO: "Visto. 

Considerando a informação constante no ofício recebido às fls.284, 
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INTIME-SE a parte querelada para se manifestar. CUMPRA-SE." É O QUE 

TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 123501 Nr: 4512-61.2017.811.0062

 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): Félix Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felix marques - OAB:

 Visto.

Considerando a data apresentada pela vítima Yale Sabo Mendes, Juiz de 

Direito, DESIGNO audiência preliminar, nos termos do artigo 72, da Lei n. 

9.099/95, à ser realizada no dia 23.02.2018, às 14 horas.

Intimem-se as partes e seus Advogados.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 09/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE:Art. 1º. 

Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 07 de fevereiro de 2018 (quarta-feira) das 19:30 

horas às 23:30 horas.

1- Patrícia Ceni - Magistrada

2- Ivana Luciano Ferri – Gestora

3- Carlos Henrique Carriel do Nascimento -Assessor

4- Marielle Cristina Céspedes Amorim Lima – Assessora

5- Nilton Tavares Filgueira – Agente da Infância

6- Victor Hugo Borges da Silva – Agente da Infância

7- Carlos Daniel Souto – Técnico em Informática

8- Franklin Jonatas de Souza Neves - Motorista

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 07 de fevereiro de 

2018.PATRÍCIA CENIJuíza de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505216-11.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDELINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502306-11.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCA PRATES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503842-23.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE DE CARVALHO (REQUERENTE)

ELENA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

MICHELLY KIM DE OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502567-73.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503724-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505703-78.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500300-94.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA DE OLIVEIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT18054/O 

(ADVOGADO)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500989-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504802-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT0011646A-O (ADVOGADO)

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (CUSTUS LEGIS)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500962-58.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CELIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501346-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN LEAO ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504829-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MENESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504829-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MENESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503719-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARCEL SOUZA TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505890-86.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0506151-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500540-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO PESSOA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505519-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA QUINTINO GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500350-23.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BENEDITA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504106-74.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR LEITE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501847-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ARRUDA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501042-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA BERLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE XAVIER RIBEIRO OAB - MT19465/B (ADVOGADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEY CRISTINA AMARAL FERREIRA PINHAL (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: 19/04/2018, Hora: 08:40, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO BATISTA DA SILVA (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: 19/04/2018, Hora: 08:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000238-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/04/2018, Hora: 09:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1000239-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA DA COSTA RAMOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/04/2018, Hora: 10:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA JESUINA ALVES 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)

 

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:19/04/2018, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000211-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE POMPILIO DE ARAUJO (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/04/2018, 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. 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 a parte autora desta decisão. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 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: 12/04/2018, Hora: 09:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: 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 a parte autora desta decisão. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002695-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (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: 19/04/2018, Hora:10:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003467-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI MIKEJEVS FRANCO GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI MIKEJEVS FRANCO GODOY OAB - MT23021/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/04/2018, Hora: 10:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000222-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DINARTE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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: 17/04/2018, 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 Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite(m)-se a(s) pessoa(s) jurídica(s) de direito público 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: 1002443-28.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE ALBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BARBIERI OAB - SC13475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal, conforme despacho: "(...) Em seguida 5 dias para o autor impugnar. 

Após, conclusos para a sentença." OBSERVAÇÃO: O 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: 1000245-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDI PRECILIANA PAVANELLI ZUBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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: 19/04/2018, Hora:10:20 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000246-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSEMARA ANTUNES TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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: 19/04/2018, Hora: 10:40, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1000201-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR ARCANJO CERQUEIRA (REQUERENTE)

FRANCINEIA MARIA CERQUEIRA (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/04/2018, 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 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 a parte autora desta decisão. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000133-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO EMERSON MARTINS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/03/2018, Hora: 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: Nesse contexto, INDEFERE-SE o 

pedido de liminar. Quanto ao ESTADO DE MATO GROSSO reconhece-se, 

de ofício, a ilegitimidade passiva e, julga-se extinta a presente ação, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido DETRAN/MT, com as 

advertências legais, para apresentar a documentação de que disponha 

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: 1000217-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZENI DA SILVA GOMES (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 17/04/2018, 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 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 a parte autora desta decisão. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003638-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI PAULO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AGDO CRUVINEL OAB - MT11834/O (ADVOGADO)

DIEGO ATILA LOPES SANTOS OAB - MT21614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO RAMPAZZO LIMA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de 

ID.11389428

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 867534 Nr: 5776-96.2017.811.0003

 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: RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA, 

FLAVIO MARTINEZ FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, LEANDRO 

GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5776-96.2017

Ação: Reintegração de Posse

Autora: Rodobens Administração e Promoções Ltda.

Réus: Agnes Elisabeth Christmann Franca e Flávio Martinez Franca.

Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifica-se que o despacho de (fl.138) está 

totalmente equivocado, pois, a sentença de (fls.135v/136) pertence ao 

feito distribuído junto ao Pje, para fins de arquivo, tendo em vista que 

deveria ter sido protocolizado de forma física e não eletrônica, assim, 

revogo a decisão de (fl.138).

De outro lado, determino a intimação da parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, dê andamento ao feito, 

requerendo o que de direito.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781111 Nr: 6628-91.2015.811.0003

 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: DANIELE CARDOSO ARMAZENAMENTO E 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EPP, SÉRGIO DAS CABDEIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S.A OU RUMO MALHA NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JAMAL BATISTA - 

OAB:182357 SP, EGINALDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO - 

OAB:347.643/SP, LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - OAB:199.431/SP, 

THIAGO SALES PEREIRA - OAB:282.430/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulisono o feito para intimação dos advogados das partes, para 

apresentação de memoriais até o dia 02/03/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781144 Nr: 6645-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA LUZ PROENCA FILHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente, para que requeira o que de direito em 

face da certidão de fls.89, no prazo de(5)cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804787 Nr: 16238-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente, para que requeira o que de direito em 

(5)cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812608 Nr: 361-69.2016.811.0003

 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): EGMAR DIVINO DE PAULA, GIVANILDO 

SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de (5)cinco dias, 

depositar a diligência do Oficial de Justiça no valor de R$1.280,00 (mil 

duzentos e oitenta reais)na Conta Diretora n.43.746-8, agência 0551-7 - 

Banco do Brasil S/A, encaminhando-se duas vias do comprovante orifinal 

do depósito.Conforme item 3.3.7 da CNGC e orientações da Central de 

Mandados, só serão aceitos depósitos bancários com apresentação do 

original, NÃO sendo aceitos agendamentos de depósitos, envelope ou 

cópia de transferências bancárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 882849 Nr: 11225-35.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELEN ZANIN OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11225-35/2017

Ação: Embargos à Execução

Embargante: Kelen Zanin Oliveira.

Embargado: Banco do Brasil S/A.

Vistos, etc.

KELEN ZANIN OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressaram neste 

juízo com os presentes “Embargos à Execução”, em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Considerando os documentos de (fl.11 e fls.13/14), hei por bem em deferir 

os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC).

Ouça-se o exequente/embargado no prazo de (15) quinze dias – (920, I, 

CPC), vindo aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que 

se manifeste no prazo de (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 15 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758449 Nr: 12411-98.2014.811.0003

 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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 Intimação do advogado do requerido para requerendo, contrarrazoar o 

recurso de Apelação de no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710650 Nr: 5626-91.2012.811.0003

 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: LUCIOMAR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, O TELHAR AGROPECUÁRIA 

LTDA, HAURIET AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14310/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto a juntada da Carta Precatória de fls. 

1310/1345.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383771 Nr: 11879-08.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VERA CRUZ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 265 de 516



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Ferrari Vieira - 

OAB:176640/SP, SILVIO LUIS DE SOUSA BORGES - OAB:98.925 SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação do exequente, para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias quanto à proposta de Honorários do Perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402121 Nr: 15644-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES, RUBENS PEREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12813, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 15644-50.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Antonino Moura Borges e Espólio de Rubens P. de Souza.

Executada: Terezinha Strapasson Fockink.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fls.833/848), verifica-se que o demonstrativo de 

cálculo apresentado pela parte exequente está equivocado, haja vista que 

atribui índice de correção monetária divergente (IGP-M) do estabelecido no 

comando sentencial (INPC), deste modo, determino a remessa dos autos à 

Contadora Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito em 

consonância com a sentença de (fls.498/507).

Vindo aos autos, dê-se vista às partes, bem como, cumpra-se a decisão 

superior de (fls.849/853), expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738084 Nr: 751-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO BICALHO VIEIRA MARQUES, JADER 

AUGUSTO FERREIRA DIAS, JOAO PAULO PINHEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MAXILIMIANO SERGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO BICALHO VIEIRA 

MARQUES - OAB:, JADER AUGUSTO FERREIRA DIAS - OAB:91.172/MG., 

JOAO PAULO PINHEIRO COSTA - OAB:111413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Nos termo da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

certifico que a certidão deferida às fls. 1001, já fora expedida e 

devidamente retirada, conforme consta às fls. 1007, motivo pelo qual 

impulsiono o feito para intimação do advogado dos exequentes, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000466-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLETTI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE ZANONI OAB - SP229125 (ADVOGADO)

ELAINE CRISTINA JANKOVSKI OAB - PR51087 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADAO AGRICOLA LTDA - EPP (RÉU)

FATIMA FERREIRA CHAVES RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074/O-O (ADVOGADO)

 

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, caso queira apresentar impugnação à 

Contestação retro.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000711-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REYNOLD FALAVINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000711-69.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MANOEL SOARES LEMOS 

REQUERIDO: RICARDO REYNOLD FALAVINA Vistos etc. Designo o dia 02 

de maio de 2018, às 15h30min, para oitiva das testemunhas CELSO 

INÁCIO FERREIRA, WANDERLEI NEVES DA SILVA e ANTONIEL 

RODRIGUES DO AMARAL. Oficie-se ao juízo deprecante informando 

acerca da data designada para a realização da audiência. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002675-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002675-68.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: NIVALDO DA SILVA DIAS 

Vistos etc. De início, defiro os petitórios constantes nos itens 1 e 2 de ID 

4814266. Proceda-se à nova tentativa de citação do executado no 

endereço indicado na exordial. Em caso de diligência negativa, cite-se o 

executado no endereço do seu local de trabalho, também indicado na peça 

inaugural. Decorrido o prazo da citação, o que deverá ser certificado, 

conclusos para análise do petitório de item 3 de ID 4814266. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 08 de fevereiro de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 393646 Nr: 7181-22.2007.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, LILIAN DOS SANTOS - OAB:6431-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos em 

exame, não há qualquer razão para que esta demanda tramite 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 266 de 516



conjuntamente com a execução a que concerne.

Desapensem-se os autos, portanto.

A seguir, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777652 Nr: 5320-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINA ANTONIA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 17552 Nr: 1880-95.1987.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINA MARIA COURY DE ANDRADE, EDSON 

RICARDO DE ANDRADE, JOSE JORGE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido retro, haja vista que há veículos que foram localizados 

via sistema RENAJUD, em atendimento ao pleito do exequente, tendo sido 

inclusive inserida restrição judicial de transferência, conforme se observa 

às fls. 344 e 346.

 Consigno, a respeito, que a busca de bens pelo sistema INFOJUD 

somente é possível caso não se localize qualquer outro bem penhorável 

do devedor, o que evidentemente não se configura in casu.

Assim, intime-se a parte exequente a fim de que indique a localização dos 

bens localizados, conforme determinado às fls. 342, em 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 772543 Nr: 3376-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANO SANTOS MUNIZ ME, CLAUDIANO 

SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar-se acerca das 

informações de folhas 36/39, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 796325 Nr: 12891-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENESIO MARTINS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fls.43).

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. Sem honorários.

No mais, determino eventual baixa de restrição no sistema Renajud, 

conforme postulado pelo autor.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816291 Nr: 1671-13.2016.811.0003

 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: LUCENI CRISTINA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:11363/OAB 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, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte REQUERIDA, a fim de 

retirar a Carta Precatória expedida para Comarca de Maringá/PR, para 

distribuição e cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 350922 Nr: 6021-30.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO RUBI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE AUXILIADORA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:MT/5224, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 
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encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 408546 Nr: 4254-49.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JOSE CALDEIRA, ZILMA DE 

LACERDA, LEANDRO GOMES DE LACERDA, CLEVERSON DA SILVA 

PINTO, RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DOS SANTOS, 

ALESSANDRO BARBOSA PAISLANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o petitório retro, vez que a pesquisa realizada através do 

sistema Bacen-Jud, demonstra a conferência entre os nomes sugeridos, e 

seus respectivos CPFs, tornando desnecessária a consulta pleiteada.

Assim sendo, intime-se o exequente a fim de que indique bens 

penhoráveis da devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 441740 Nr: 10410-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI CORREA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADM DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 446970 Nr: 2152-49.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIZE GUELSI ME, MARCOS VIEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 700900 Nr: 8872-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILZE OLIVEIRA FLÁVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, a qual o 

postulou na inicial, não tendo sido apreciado.

Desse modo, nos termos da lei processual civil vigente, deverá 

permanecer sobrestada a cobrança dos valores das custas pendentes, 

pelo período legal, podendo ser executadas no prazo de até 05 (cinco) 

anos, em sobrevindo mudança da condição financeira da beneficiária 

(artigo 89, § 3º, CPC/2015).

No mais, tudo cumprido conforme sentença proferida nestes autos, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708021 Nr: 2851-06.2012.811.0003
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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: LUZIA CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição 

de fl. 130/134, bem com, da certidão de fl. 135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708605 Nr: 3469-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E M DE FREITAS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, 

RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 722324 Nr: 3336-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Diante do cumprimento do acordo homologado às fls.(56), JULGO EXTINTO 

O FEITO, nos termos do artigo 487, III, do Novo Código de Processo Civil.

No mais, determino o desbloqueio de eventual restrição judicial (RENAJUD) 

sobre o veículo oriundo da presente demanda, e proceda-se ao imediato 

recolhimento da eventual mandado de busca e apreensão e citação.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitada em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas que se 

façam necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 299818 Nr: 3526-81.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR, MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETTI JOANA MONTANARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 347092 Nr: 2531-97.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 (>>>)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 352670 Nr: 7742-17.2005.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROER DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 
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TEREZINHA TRICHES BERTOL, JOAO CARLOS DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 376732 Nr: 5064-92.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a declaração do oficial de justiça de que este não possui 

conhecimentos técnicos necessários a que procedesse à avaliação do 

imóvel em pauta, consoante fls. 133, a parte exequente pleiteia a 

nomeação de perito para o desempenho da incumbência.

Diante disso, nomeio como perito do Juízo o Sr. Carlos Roberto Michelini, 

CRECI n. 3780 (corretor de imóveis), devendo ser intimado para 

apresentar proposta de honorários, em cinco dias.

Em seguida, intime-se a parte executada para depositar o valor dos 

honorários do perito, em cinco dias, caso concorde com a proposta.

Em seguida, intime-se o perito a fim de que proceda à avaliação, devendo 

o laudo ser entregue em 20 (vinte) dias.

Posteriormente, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias e conclusos.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 407804 Nr: 3539-07.2008.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA VICENTE DA SILVA, CRISTIANO 

AMARAL DA SILVA, GERALDO OSMAR ANTUNES DA SILVA, WILMA 

AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO 

- OAB:2062/RO

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 148/151.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve transação entre as partes com relação ao 

débito objeto da ação, não vejo óbice em homologar o acordo formulado, 

como dispõe o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil).

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”.

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15.

 No mais, suspendo o feito pelo período necessário ao cumprimento do 

acordo.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 431704 Nr: 364-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAGRO COMERCIO DE CEREAIS E 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, ANDERSON DE OLIVEIRA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 447779 Nr: 2958-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES LEONEL LTDA ME, GILSON ALVES 

LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708921 Nr: 3813-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA 

- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727323 Nr: 8206-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR PAIXÃO FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737460 Nr: 322-43.2014.811.0003

 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 MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, Thalles Passos de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 746397 Nr: 5833-22.2014.811.0003

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 CHAMO O FEITO À ORDEM.

Às fls. 73, há certidão noticiando o falecimento do demandado.

Manifeste-se a parte autora a respeito, requerendo providência legal que 

entender pertinente, em 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 751178 Nr: 8391-64.2014.811.0003

 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: LUZIA MARQUES, ARDS, LFDSN, LUCIANA DA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL LOG. SOLUÇÕES EM LOGISTICA 

LTDA. ME, ALVARO CENTRO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS, 

AUTO REAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO CESAR GONÇALVES 

PIMENTA - OAB:71.720 MG, FLAVIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 

FERNANDES - OAB:21851

 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 que, 

informe nos autos, os orgãos públicos que estão lotados os servidores 

arrolados como testemunhas, especificados às folhas nº 281, 

possibilitando assim, a intimação para comparecerem na audiência 

designada para o dia 14 de março de 2018, às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752903 Nr: 9238-66.2014.811.0003

 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: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para manifestar-se a respeito da impugnação 

apresentada às fls. 66/112, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 764199 Nr: 15432-82.2014.811.0003

 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: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEI TEREZINHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:16060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 77/80.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve transação entre as partes com relação ao 

débito objeto da ação, não vejo óbice em homologar o acordo formulado, 

como dispõe o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil).

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”.

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15.

 Isentas as partes de eventuais custas remanescentes, se houver, 

conforme artigo 90, §3º, CPC/2015. Cada parte arcará com os honorários 

de seu advogado.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 766071 Nr: 432-08.2015.811.0003

 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: LENILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396, JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, não promoveu o 

andamento do feito, permanecendo o processo sem manifestação por 

mais de 30 (trinta) dias, é de rigor a extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, da Lei nº 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), in 

verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a demanda, conforme inteligência do 

art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Condeno a demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando sobrestada a cobrança desses valores pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, pelo fato de ser a autora beneficiária da gratuidade de 

justiça, a teor do que dispõe o artigo 98, §§ 2º e 3º do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas necessárias – inclusive nas 

eventuais restrições havidas no processo, remetendo-se os autos, em 

seguida, ao arquivo.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 767842 Nr: 1259-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELYN WURZIUS, WEVERTON WURZIUS, ADAM 

WURZIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOZAN PACHECO DE CAMARGO, EUNICE 

NOGUEIRA DE CAMARGO, JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Vistos etc.

Tendo em vista a desistência da oitiva da testemunha JOSOEL PAIVA DA 

SILVA, declaro encerrada a instrução processual e, nos termos 

postulados pelas partes, consoante artigo 364, § 2º, CPC/2015, abro vista 

às partes para memoriais finais, no prazo legal.

 A seguir, imediatamente conclusos para sentença.

 Os presentes saem intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 88557 Nr: 24017-85.1998.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FIUSA FERRARI - 

OAB:6538/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a exequente sobre o petitório de fls. 698/702.

A seguir, imediatamente conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 285169 Nr: 893-34.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA, SERGIO DEL CISTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEVIDES TULIO PALAMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 293607 Nr: 8146-73.2002.811.0003

 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): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro, no sentido de que se proceda a nova avaliação 

do bem penhorado, por meio de Oficial de Justiça, com a subsequente 

intimação das partes a se manifestar, no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

conforme artigo 872, § 2º, CPC/2015.

Não havendo discordância da avaliação, requeira o exequente o que 

entender de direito no sentido da expropriação, também em 05 (cinco) 

dias, e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 320549 Nr: 13962-41.1999.811.0003

 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: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FIUSA FERRARI - 

OAB:6538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

do incidente em exame (fls. 147), não havendo neste, aliás, interesse 

processual.

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO a manifestação de desistência do incidente pela 

parte autora, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da 

Lei nº 13.105/15.

Custas pelo autor.

 Tudo cumprido, arquive-se, com as devidas baixas e anotações.

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 337897 Nr: 6219-04.2004.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 

DEPARTAMENTO REGIONAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR ALVES DE ANDRADE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Karen Decker - 

OAB:7007, Kleiton Anderson Antunes de Souza - OAB:10077-B/MT, 

PABLO JOSE MELATTI - OAB:11096, SEBASTIAO AUGUSTO CORREA 

DE MORAES - OAB:OAB/MT10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 
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requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406092 Nr: 1811-28.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONALDO GUTIERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DALLAPASQUA, LEANDRO 

JOSE DALLAPASQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de apreciar o petitório de fls.73/74, intimem-se as partes 

executadas a que tragam aos autos procuração do advogado que as 

representa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 409870 Nr: 5772-74.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 (...)Em sendo requerida outra modalidade de penhora via sistema 

RENAJUD, em caso de insuficiência ou não localização de valores pelo 

sistema BACEN JUD, desde já defiro sua realização, conforme os termos 

do artigo 835, II a XIII, do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a 

inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes 

(SPC/SERASA), conforme autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese 

de o devedor encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua 

intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à 

penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa por 

conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V 

c/c parágrafo único, do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via 

Bacenjud e Renajud tenham resultado infrutíferas e se ambas as partes 

não indicarem bens penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos 

autos, nos moldes do art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) 

ano.Consigno que, decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional 

voltará a correr, conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação 

contrario sensu. Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo 

pedido de protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que 

cabe ao credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a 

emissão da certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 412100 Nr: 8226-27.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSENCE DENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 419321 Nr: 1648-14.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO JOAO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 
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Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 450622 Nr: 5802-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se à restrição do veículo objeto do presente feito, via sistema 

Renajud, conforme pleiteado.

No mais, tendo em vista que se trata de ação de busca e apreensão 

ajuizada no ano de 2011, ou seja, há sete anos, feito, portanto, incluído na 

Meta 02/CNJ, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito quanto ao efetivo prosseguimento do processo no sentido da 

citação da parte demandada, ainda que ficta, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, conforme artigo 485, III, CPC/2015.

Na mesma oportunidade, poderá a parte requerida postular a conversão 

da demanda ora em exame em ação executiva, conforme permissivo 

contido no Decreto-lei n. 911/69.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 709114 Nr: 4019-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MARTINS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/ 8.530-A, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, II, da Lei 13.105/15.Custas pela parte 

autora.Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711827 Nr: 6858-41.2012.811.0003

 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: ALBENES SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LIBARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE COELHO DUARTE - 

OAB:13703/MT, SAMER CLEMENTE - OAB:6269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação, em seguida à informação de falecimento da parte demandada.

 Os procuradores do demandado afirmaram, às fls. 133, que houve a 

extinção dos poderes outorgados pelo réu com o advento de sua morte.

 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.

Via de consequência, resta revogada a ordem liminar deferida a priori 

neste processo.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

ainda ao pagamento de honorários de sucumbência aos procuradores do 

réu, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, conforme artigos 85 e 90 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo recursal, caso não haja pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se, com as devidas baixas e anotações.

Caso haja execução de honorários, impulsione-se o feito nos termos dos 

artigos 523 e seguintes do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714221 Nr: 9403-84.2012.811.0003

 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): NELSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-A, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA 

- OAB:23204/O, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:20756/O, JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR - OAB:17954/E, Karen Silva Nunes - OAB:22755/O, 

LEONARDO SANTOS DE REZENDE - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 (...)DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.Materializado 

sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a conta judicial 

competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, forte 

no art. 839 da Lei 13.105/15, intimando-se, em seguida, o exequente e o 

executado, a fim de que, querendo, apresente a manifestação cabível, 

caso queira, no prazo de lei.Restando infrutífera a diligência, de igual modo 

vista à parte credora para se manifestar em 05 (cinco) dias.Em sendo 

requerida outra modalidade de penhora via sistema RENAJUD, em caso de 

insuficiência ou não localização de valores pelo sistema BACEN JUD, 

desde já defiro sua realização, conforme os termos do artigo 835, II a XIII, 

do CPC/2015.Determino desde já, caso haja pedido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.Na hipótese de o devedor 

encontrar-se em lugar certo e sabido, determino a sua intimação para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens sujeitos à penhora e a localização 

destes, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à 

dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V c/c parágrafo único, 

do CPC/15.Caso as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud tenham 

resultado infrutíferas e se ambas as partes não indicarem bens 

penhoráveis nos autos, determino a suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu. 

Em sendo caso de cumprimento de sentença e havendo pedido de 

protesto da sentença, defiro aludido petitório, consignando que cabe ao 

credor efetivar o protesto, incumbindo a este Juízo apenas a emissão da 

certidão pertinente, conforme artigo 517 do CPC/15.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 733736 Nr: 13673-20.2013.811.0003

 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: LAURA KERLY OLIVEIRA NORONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Vistos etc...Assim, tendo em vista a sentença prolatada na Ação Civil 

Pública que tramitava na Comarca de Rio Branco – AC, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se tem 

interesse no prosseguimento da presente ação, requerendo o que 

entender de direito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 757562 Nr: 11851-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA KERLY OLIVEIRA NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA e fixo definitivamente a competência deste Juízo para 

processar e julgar os autos em apenso (Código 733736).Custas pelo 

excipiente.Translade-se cópia desta decisão aos autos em 

apenso.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 762658 Nr: 14771-06.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN DE MATOS GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 59/60.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve transação entre as partes com relação ao 

débito objeto da ação, não vejo óbice em homologar o acordo formulado, 

como dispõe o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil).

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”.

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15.

 Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 764196 Nr: 15430-15.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQS CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Traslade-se cópia da decisão proferida nos autos da exceção de 

incompetência em apenso para este feito, conforme determinado naquele 

feito.

Em seguida, intimem-se as partes 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.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 771981 Nr: 3155-97.2015.811.0003

 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: DOUGLAS MACIEL ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:134.486 SP

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 485, § 4º, do Novo Código de Processo Civil, 

intime-se a parte demandada a se manifestar quanto ao pedido de 

desistência da pretensão, no prazo de 05 (cinco) dias, reputando-se seu 

silêncio como concordância.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794711 Nr: 12243-62.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIHANY NOGUEIRA LOPES 

AGUIAR - OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da 

demanda manejada.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 819435 Nr: 2719-07.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A. DE VITTOR JR. - 

OAB:4.838-A, THÂMIS VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano dos 

embargos manejados.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 850009 Nr: 11405-85.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO GLEBA RESISTENCIA, ADEJAIR CLAIR 

SERAFIM DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DA SILVA CAMARGO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/15211

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, a qual o 

postulou na inicial, não tendo sido apreciado.

Desse modo, nos termos da lei processual civil vigente, deverá 

permanecer sobrestada a cobrança dos valores das custas pendentes, 

pelo período legal, podendo ser executadas no prazo de até 05 (cinco) 

anos, em sobrevindo mudança da condição financeira da beneficiária 

(artigo 89, § 3º, CPC/2015).

No mais, tudo cumprido conforme sentença proferida nestes autos, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710072 Nr: 5023-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 825322 Nr: 4729-24.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, NELSON 

JOSÉ VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAES VIGOLO, GERALDO VIGOLO, 

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 

146.176, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

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. 404, 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 das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 34039 Nr: 8734-27.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANAUD - PROJETOS AGROP. E CONT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU CONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI COSTA JÚNIOR - 

OAB:221.174 - SP, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:171107/SP

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Defiro, ainda o pedido de fls. 118, determinando a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 334505 Nr: 3822-69.2004.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALVES 

PEREIRA - OAB:111205/SP, FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - 

OAB:218594, JOÃO EBERHARDT FRANCISCO - OAB:160771/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406869 Nr: 2538-84.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE CASTRO CONCEICAO, CELIO 

ANTONIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 
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bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 748987 Nr: 7240-63.2014.811.0003

 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: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE OLIVEIRA GUIMARAES, CREUZA 

OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 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 os procuradores das partes, acerca da r. 

decisão de folhas nº 856, cujo final é o seguinte: " (...) Assim, 

considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 

26 DE MARÇO DE 2018, ÀS 8H, A SER REALIZADA POR ESTA 

MAGISTRADA. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores via 

DJE, com a advertência de que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em 

favor do Estado de Mato Grosso, conforme previsão contida no artigo 334, 

§ 8º, CPC/2015. Conclamo as partes que litigam neste feito a que 

considerem a real possibilidade de conferir solução a esta lide que seja 

alternativa à adjudicação de sentença. Esse estímulo, aliás, constitui, 

atualmente, dever do Poder Judiciário, à luz das disposições acima 

aludidas. (...) Proceda-se ao necessário. Intimem-se.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 430149 Nr: 12105-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTELOM & CASTELOM LTDA ME, NEY 

ANTONIO CASTELOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 451242 Nr: 6422-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVER AMORIM PEREIRA, LUCIENE FAVERO 

COSTA, CLEIFER AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 451902 Nr: 7081-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA CONSTRUTORA LTDA ME, 

AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714954 Nr: 10204-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. R. OLENDINO VEICULOS ME, PAULO 

ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, não promoveu o 

andamento do feito, permanecendo o processo sem manifestação por 

mais de 30 (trinta) dias, é de rigor a extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, da Lei nº 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), in 
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verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a demanda, conforme inteligência do 

art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Custas pelo autor.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas necessárias – inclusive nas 

eventuais restrições havidas no processo, remetendo-se os autos, em 

seguida, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1000814-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000814-76.2018.8.11.0003 REQUERENTE: NAYRA CRISTIANY ALVES 

BRAGA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO 

DE PROPRIEDADE IMÓVEL, OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA DECORRENTE DE MÚTUO IMOBILIÁRIO E PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA PURGAR A MORA C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada 

por NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA em desfavor de BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A, devidamente qualificados na exordial. A autora 

alega, em síntese, que celebrou com o Banco Requerido, no dia 

31/08/2012, Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de 

Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras 

Avenças (nº 072185230000632) com o propósito de aquisição de imóvel 

residencial, que fora concedido em garantia de alienação fiduciária. Relata 

que financiou parte do valor do imóvel, correspondente à importância de 

R$ 69.047,00 (sessenta e nove mil e quarenta e sete reais) em 300 

(trezentos) meses. Contudo, afirma que, devido a problemas particulares, 

não mais conseguiu pagar as parcelas da avença, o que gerou a mora 

junto ao Banco Requerido. Sustenta que a única proposta apresentada 

pela Ré foi enviada para casa do requerente no mês de maio de 2017, 

onde foi atribuído ao débito o valor de R$ 2.482,36 (dois mil quatrocentos e 

oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), tendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para efetuar o pagamento. Salienta que entrou em contato com o 

requerido para negociar os débitos existentes, mas não obteve êxito, 

sendo informada que o montante referente às prestações vencidas (juros, 

correções e outros) deveriam ser pagos imediatamente, recusando-se a 

aceitar qualquer proposta feita pela requerente. Alega que, em 

08/12/2017, ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento nº 

1010094-08.2017.8.11.0003, em trâmite nesta vara cível, oportunidade em 

que todos os valores em aberto junto a instituição financeira foram 

depositados em juízo, sendo R$ 6.725,98 (seis mil, setecentos e vinte e 

cinco reais e noventa e oito centavos), referentes à janeiro de 2017 à 

janeiro de 2018 e R$ 468,45 (quatrocentos e sessenta e oito reais e 

quarenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 7.194,43 (sete mil, 

cento e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos). Contudo, o 

afirma pedido liminar formulado naqueles autos não foi deferido. Afirma 

que interpôs o Agravo de Instrumento nº 100874-58.2018.8.11.0000, 

distribuído para 1ª Câmara de Direito Privado do TJ/MT, que ainda não teve 

seu pedido liminar analisado. Assevera que o imóvel irá a leilão na data de 

hoje (08/02/2018) às 16h10min. Por conta de tais fatos, pleiteia a 

requerente o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja 

determinada a manutenção da posse do imóvel objeto desta lide, bem 

como a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

autora, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência 

supramencionado, verifico que não se fazem presentes os requisitos para 

a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas 

requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo 

recomendável, a priori, a formação do contraditório. Conforme já 

fundamentado nos autos de n. 1010094-08-2017.8.11.0003, observo que, 

em princípio, não se vislumbra ilegalidade na ação indicada da ré, vez que, 

segundo afirma a própria autora, esta atrasou o pagamento de algumas 

parcelas e existe previsão contratual para a consolidação de propriedade 

do bem em favor do credor no caso de não purgação da mora. No caso 

em tela, não obstante o ajuizamento de ação de consignação em 

pagamento para tentativa de purgar a mora, esta parece ter se dado de 

forma extemporânea, uma vez que a propriedade do imóvel já se encontra 

consolidada em nome do fiduciário, consoante se vê na matrícula 

acostada ao ID 11700110. Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

ANULATÓRIA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.A prova inequívoca do 

alegado e a verossimilhança da alegação associadas a uma das hipóteses 

previstas nos incisos I e II do art. 273 do CPC são requisitos que devem 

ser preenchidos para o deferimento da referida medida. Ausentes estes 

requisitos, resulta inviável o deferimento da antecipação de tutela 

pleiteada. No caso concreto, em sede de cognição sumária, verifica-se a 

lisura das tentativas de notificação pessoal da devedora e da notificação 

por edital, afastando a verossimilhança da alegação de nulidade do 

procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade do imóvel em 

nome da instituição financeira. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70064769763, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 

26/11/2015). Desse modo, não obstante a parte autora tenha trazido aos 

autos cópia do contrato celebrado, entre outros documentos, é certo que 

não há elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do 

pedido liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, 

haja vista que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência 

dependem de melhor apuração. Não há, enfim, elementos indiciários que 

permitam concluir pela probabilidade do direto invocado, ao menos nessa 

fase de cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. 

Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é descabido o 

deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação fática e 

jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez 

que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da 

medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, 

designo o dia 02 de abril de 2018, às 15h, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003289-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

MARIA LUELY GOMES PIMENTEL OAB - 597.019.947-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONNY CAJANGO DOS SANTOS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002956-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1002956-24.2016.811.0003. Ação de Indenização por Danos 

Morais Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Requerente: Maria 

Cordeiro de Oliveira Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energisa S/A. Vistos etc. MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA contra ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., também qualificada no 

processo, visando obter o ressarcimento dos danos descritos na exordial. 

A autora aduz ser consumidora da ré, identificada pela Unidade 

Consumidora nº. 6/125626-2. Diz que na data 16 de setembro de 2016, foi 

surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em 

sua residência, no momento em que não estava presente em sua 

residência. Aduz ter recebido um documento denominado “Termo de 

Ocorrência e Inspeção”, que funcionários da requerida deixaram com 

seus vizinhos, noticiando que após vistoria no medidor de energia 

instalado no seu imóvel, foi detectada uma irregularidade, denominada 

“medidor clandestino autoreligação”. Informa que a inspeção foi realizada 

de forma unilateral, vez que ela não se encontrava no imóvel no momento 

da vistoria. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O 

pedido de antecipação da tutela de urgência foi deferido, ID nº. 2455568. 

A requerida apresentou defesa, ID nº. 3069052. Diz que a autora requereu 

o desligamento da energia elétrica da UC na data 15/07/2016, razão pela 

qual, após 02 (dois) meses do desligamento, a requerida resolveu vistoriar 

o imóvel para averiguar se não havia sido feita a religação de forma 

indevida pela própria autora. Aduz que, na data 16/09/2016, vistoriou o 

imóvel e constatou a religação da unidade consumidora à revelia pela 

demandante, o que possibilita a imediata suspensão do fornecimento da 

energia elétrica, nos termos do artigo 175 da Resolução nº. 414/2010 da 

ANEEL. Alega que adotou todos os demais procedimentos previstos na 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Sustenta a legalidade dos atos 

fiscalizatórios, inclusive oportunizando a consumidora o contraditório e 

ampla defesa. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Tréplica no ID nº. 3290411. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em 

que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de 

mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. 

Mesmo por que o autor pugnou pelo julgamento da lide. In casu, a autora 

alega que a demandada efetuou inspeção de sua unidade consumidora, 

de forma unilateral, vez que não estava na residência no momento da 

vistoria. Todavia, diferentemente do alegado pela autora, por ocasião da 

inspeção, realizada em 16/09/2016, a concessionária emitiu o Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 605059, onde foi constatada a existência de 

“Medidor Clandestino Autoreligado”, sendo que na ocasião da inspeção os 

prepostos da ré procederam a entrega do Termo de Ocorrência e 

Inspeção ao acompanhante denominado José da Silva, conforme se vê no 

ID nº. 3069147. Consta do referido documento a seguinte declaração: 

verbis Declaro para os devidos fins que estou ciente da constatação 

da(s) ocorrência(s) apresentada(s) nesta unidade consumidora, assim 

como do preenchimento deste documento por mim acompanhado e cuja 

cópia recebo neste ato. Declaro, também, estar ciente que as eventuais 

diferenças serão cobradas de acordo com a Resolução ANEEL nº 414, de 

2010, sendo ainda garantido a mim o direito de ampla defesa na forma da 

legislação vigente." Vê-se, assim, que ainda que a proprietária do imóvel 

não tenha acompanhado a vistoria pessoalmente no momento da 

inspeção, terceira pessoa, denominado José da Silva, recebeu a referida 

notificação e repassou para a autora na mesma data da inspeção, não 

sendo verdadeira, portanto, a alegação de que o procedimento foi 

unilateral e não lhe foi dada oportunidade de defesa. Vale salientar ainda 

que, conforme narrado na exordial pela própria autora, esta recebeu o 

Termo de Ocorrência e Inspeção na mesma data da vistoria, tanto que se 

dirigiu pessoalmente, ainda na data da vistoria em 16/09/2016, junto à 

empresa da ré, demonstrando assim que foi devidamente notificada da 

irregularidade encontrada. Registra-se que a autora limita-se, tão-somente, 

em afirmar que a inspeção foi unilateral e que não utilizou medidor 

clandestino ou fez autoreligação. Todavia, foi encaminhada a proprietária 

do imóvel notificação acerca das irregularidades encontradas e a 

suspensão do fornecimento da energia elétrica, sendo-lhe oportunizada a 

apresentação de recurso administrativo, em caso de discordância. Dessa 

forma, depreende-se do conjunto probatório carreado aos autos que os 

direitos constitucionais ao efetivo contraditório e à ampla defesa restaram 

observados, na medida em que, após a inspeção realizada, facultou-se a 

consumidora acompanhar a apuração da irregularidade que lhe fora 

atribuída. No presente caso, restou comprovado que a própria autora 

solicitou o desligamento da energia elétrica da sua Unidade Consumidora 

na data 15/07/2016, e, apenas na data 16/09/2016, após 02 (dois) meses, 

fora constatado pela requerida que houve a religação de forma indevida 

pela consumidora com irregularidades no medidor. Vale ressaltar que a 

autora foi devidamente intimada pelo Juízo para apresentar nos autos as 

faturas correspondentes aos meses de agosto e setembro de 2016, 

conforme se constata no ID nº. 4323804, porém, limitou-se em informar 

que não houve cobrança pela requerida no mencionado período, ID nº. 

4343721. Ora, se a autora solicitou o desligamento da energia elétrica de 

sua residência em 15 de julho de 2016, certamente tinha conhecimento 

que não haveria cobrança do consumo no período subsequente, vez que 

não comprovou ter solicitado a religação da energia elétrica, porém, após 

vistoria, a requerida constatou a irregularidade diante da localização de 

medidor clandestino autoreligado, de forma totalmente indevida. 

Ressalta-se que a culpa por qualquer dano ocasionado ao medidor 

independe da autoria, pois o aparelho encontrava-se sob a custódia e 

responsabilidade do usuário do serviço, conforme dispõe o artigo 167, 

inciso IV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Nesse contexto, 

constatado que a autora solicitou o desligamento da energia elétrica em 

15/07/2016, e que, após vistoria a requerida apurou que houve a 

autoreligação mediante implementação de medidor clandestino, conforme 

se comprova nas fotografias apresentadas nos autos, IDs nºs. 3069144, 

não há o que se falar em ressarcimento de indenização por dano moral 

quanto à suspensão do fornecimento da energia elétrica. A 

concessionária de energia elétrica utilizou-se de metodologia 

expressamente autorizada pela ANEEL, na Resolução nº. 456/2000: Artigo 

175. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja 

nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a 

possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme 

valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores 

registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução”. A utilização 

do critério supracitado como parâmetro é razoável e legal para possibilitar 

a apuração do total da energia consumida e não faturada. A Resolução nº 

456/2000, que prevê de forma expressa a utilização de tal metodologia, foi 

expedida dentro do âmbito de competência da ANEEL, que é a agência 

reguladora responsável pela regulamentação e normatização das relações 

entre concessionárias e consumidores no setor energético. Mesmo com a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não há como 

afastar a utilização do critério supracitado. O CDC não prevê qualquer 

regra para a apuração de consumo de energia a menor, enquanto que a 

Resolução da ANEEL trata especificamente sobre a matéria. Além disso, o 

possuidor da unidade consumidora tem o dever de zelar pela integridade 

do medidor de consumo, ficando sujeito às penalidades pelo 

descumprimento de tal ônus, pois o aparelho encontra-se sob sua 

custódia e responsabilidade, conforme acima explicitado, sendo certo que 

da irregularidade lhe restou benefício de um consumo maior. Importante 

salientar ainda que o crédito da demandada não constitui uma penalidade 

imposta ao consumidor em razão da alteração no medidor, mas, apenas, a 

arrecadação daquilo que foi efetivamente gasto e não foi pago. Assim, 
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ainda que a demandante não tenha realizado qualquer intervenção no 

medidor, ela se beneficiou pelo fornecimento de energia que não foi 

faturado corretamente, sendo devedora do valor que vier a ser apurado 

pela ré em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e 

do contraditório e da Resolução nº 456/2000, da ANEEL. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUTO RELIGAÇÃO – VEDAÇÃO 

ARTIGO 175 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DANO MORAL 

INEXISTENTE – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não enseja 

dano moral a suspensão do fornecimento de energia elétrica após a 

constatação pela concessionária de energia que a unidade consumidora 

foi religada à sua revelia. PROCESSO N. 0058058720118120017 MS 

0005805-87.2011.8.12.0017 – 5ª. Câmara de Cível – Publicação 

27/07/2016 – Julgamento 26 de julho de 2016. Relator Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva. (Grifo e negrito nosso) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA APÓS 

VERIFICAÇÃO, POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DO 

SERVIÇO, DE AUTO-RELIGAÇÃO. REGULARIDADE DA CONDUTA E 

INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL. Não pode o consumidor, depois de 

verificado a interrupção do fornecimento de energia, violar o lacre 

designativo do corte e religar, à sua conta, a energia. Ao fazê-lo, o faz às 

margens do ordenamento jurídico estabelecido, objetivando a justiça pelas 

próprias mãos, desenvolvendo conduta que não pode ser tutelada pelo 

Direito. Ademais, segundo disposição encartada no inciso III do artigo 90 

da Resolução 456/00 da Aneel, ""a concessionária poderá suspender o 

fornecimento, de imediato, quando verificar a ocorrência de religação à 

revelia". RELATOR: DES. GERALDO AUGUSTO, APELAÇÃO Nº. 

1048704006201-9/001. (Grifo e negrito nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CEMIG. 

IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. REGULAR INSPEÇÃO DA 

UNIDADE CONSUMIDORA. CONVITE PARA COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA 

DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO. 

POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/10. LEGALIDADE DO DÉBITO 

APURADO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. Constatada violação do aparelho 

medidor de energia elétrica, o débito relativo ao consumo não faturado 

deve ser apurado nos termos do art. 130, III, da Resolução ANEEL n. 

414/2010. Assim, comprovada a adulteração do equipamento de medição 

e não tendo havido nenhuma irregularidade no procedimento de cobrança 

adotado pela ré, não há falar em danos morais. O fato do autor não 

participar da calibração técnica do medidor retirado de sua unidade 

consumidora, não conduz à ilicitude do procedimento administrativo, 

mormente se, comunicado a acompanhar a avaliação, quedou-se inerte. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0040.11.011824-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Fernando Caldeira Brant , 5ª CÂMARA CÍVEL). EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO FATURADO PELA CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - 

TERMO DE OCORRENCIA DE IRREGULARIDADE ASSINADO POR 

EMPREGADO DA EMPRESA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - 

RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

AUMENTO DOS ÍNDICES DE CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - 

PERÍCIA TÉCNICA - LEGALIDADE DA COBRANÇA - CRITÉRIO DE 

AFERIÇÃO DO DÉBITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO 

ANEEL Nº. 414/2010 - REFORMA DA SENTENÇA. 1 - É válida a intimação 

realizada na pessoa, que se apresenta, sem ressalvas, na sede e como 

representante da empresa, eis que incidente, nesse caso, a consagrada 

teoria da aparência. 2 - Se a concessionária de energia elétrica apurou 

débito devido pelo consumidor, respeitando o princípio do contraditório e 

da ampla defesa, em virtude de comprovada violação de medidor, resta 

patente a possibilidade de acertamento da quantia. 3 - Realizado relatório 

de calibração no aparelho, que confirma o registro a menor da energia 

elétrica utilizada, resta corroborado o prejuízo da concessionária, 

confirmado pelo aumento do consumo registrado após a substituição do 

medidor violado. 4 - O cálculo dos valores referentes ao consumo de 

energia elétrica não faturada deve ser realizado conforme as regras da 

Resolução ANEEL 414/2010. (TJMG - Apelação Cível 

1.0194.11.007062-1/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL). Forçoso concluir que constatada a existência de 

“Medidor Clandestino Autoreligado” na Unidade Consumidora da autora, 

não há que se falar em conduta ilícita da requerida, mas sim, da própria 

autora. Dessarte, considerando que não houve a suspensão do 

fornecimento da energia elétrica de forma indevida, vez que restou 

comprovado que a autora procedeu a autoreligação com medidor 

clandestino, não há o que se falar reparação de danos morais pela 

suspensão do fornecimento da energia elétrica. Ex positis, e de tudo mais 

que dos autos consta julgo improcedente o pedido inicial. Condeno a 

demandante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente 

será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 
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Processo nº. 1001597-05.2017.811.0003. Ação Ordinária de Indenização 

Com Repetição do Indébito C/C Dano Moral e Material Requerente: João 

Rodrigues Moreira Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energisa S/A. Vistos etc. JOÃO RODRIGUES MOREIRA, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO COM 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL contra 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também 

qualificada no processo, visando obter a declaração judicial da 

inexistência do débito mencionada na inicial, e ressarcimento dos alegados 

danos sofridos. O autor é titular da Unidade Consumidora nº. 6/167531-3. 

Aduz que recebeu uma fatura correspondente ao mês de outubro de 

2016, no valor de R$ 1.264,96 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais 

e noventa e seis centavos), com vencimento em 31/10/2016, 

correspondente ao consumo de 2.389 KWH, o que não concorda, por 

entender ser desproporcional ao consumo médio utilizado em sua UC. 

Alega que em dezembro de 2015, a requerida efetuou a troca do padrão 

de energia de sua UC e que desde então, ocorreu um aumento em seu 

consumo. Sustenta que diante da discordância do consumo cobrado pela 

ré, recorreu ao PROCON, visando solucionar o problema 

administrativamente, gerando o processo nº. 51.003.001.16-0005071. 

Argui que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. 

Invoca a proteção da tutela jurisdicional para obter a declaração da 

inexistência do débito referente à fatura do mês de outubro de 2016, bem 

como, das demais faturas cobradas após a troca do medidor que ocorreu 

em dezembro de 2015, bem como, pleiteia a repetição do indébito em dobro 

do valor indevidamente cobrado equivalente a R$ 4.454,20 (quatro mil 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) e ainda, 

ressarcimento dos danos sofridos. Juntou documentos. O pedido de 

antecipação da tutela de urgência foi indeferido, vez que a fatura em 

discussão correspondente ao mês de outubro de 2016, no valor de R$ 

1.264,96 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis 

centavos), não mais estava sendo cobrada quando do ingresso da ação, 

conforme comprovado no histórico de contas apresentado pelo autor, ID 

nº. 5890486. A requerida apresentou defesa no ID nº. 8309361. Sustenta 

em preliminar, a carência da ação por falta de interesse de agir, ao 

argumento de que o autor limitou-se em apenas trazer aos autos sua 

discordância quanto à prestação de serviços, sem apresentar qualquer 

irregularidade ou ilegalidade. No mérito, aduz pela legalidade da cobrança 

das faturas e que inexiste qualquer irregularidade na medição da Unidade 

Consumidora do autor. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Tréplica apresentada no ID nº. 9546998. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para 

solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do 

artigo 355, I, do CPC. Ademais, o entendimento jurisprudencial uníssono 

neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). 

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, 
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quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A requerida argui em preliminar, a carência 

da ação por falta de interesse de agir. Ocorre que, a alegação é 

totalmente insubsistente, vez que da leitura da peça vestibular resta claro 

o objetivo perseguido pelo autor, decorrendo da narração dos fatos a 

lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente impugnado desde a 

contestação, sendo que o pedido de indenização com repetição de 

indébito e ressarcimento de danos encontra guarida no ordenamento 

jurídico pátrio. Ingresso no mérito da demanda, observando que o autor 

pretende obter a indenização dos supostos danos morais e materias 

sofridos, bem como, a repetição do indébito, conforme narrado na 

exordial. Consta dos autos que a ré, no mês de outubro de 2016, emitiu 

uma fatura no valor de R$ 1.264,96 (um mil duzentos e sessenta e quatro 

reais e noventa e seis centavos), com vencimento em 31/10/2016, 

correspondente ao consumo de 2.389 KWH, razão pela qual, o autor 

recorreu ao PROCON, por entender ser uma cobrança desproporcional ao 

consumo médio da sua Unidade Consumidora. No entanto, observa-se que 

o autor ingressou com a ação na data 16 de março de 2017, todavia, 

conforme consta no “Histórico de Contas” apresentado pelo próprio autor 

no ID nº. 5518807, a fatura em discussão no valor de R$ 1.264,96 (um mil 

duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), não mais 

estava sendo cobrada e sequer estava lançada no histórico de contas, 

quando do ingresso da ação, uma vez que a requerida já havia realizado o 

recálculo do consumo para 510 KWH e emitida nova fatura no valor de R$ 

247,55 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), 

com vencimento para 17/01/2017. Assim, a prova documental carreada 

aos autos pelo próprio autor, vem em prejuízo de sua tese, pois quando da 

distribuição da demanda, a requerida não mais estava cobrando a 

mencionada fatura, já discutida junto ao PROCON, no Processo 

Administrativo nº. 51.003.001.16-0005071. Ainda, o autor alega na 

exordial, de forma genérica, que não concorda com a cobrança das 

faturas posteriores a troca do medidor da sua Unidade Consumidora que 

ocorreu em dezembro de 2015, por entender que houve uma variação de 

forma injustificada no valor das faturas seguintes. Todavia, não há nos 

autos qualquer documentação capaz de comprovar o alegado, nem 

mesmo as faturas correspondentes aos meses anteriores a dezembro de 

2015, em que houve a troca do medidor, para possível comparação dos 

consumos. In casu, as alegações do demandante não passam do campo 

da argumentação, porquanto nada há nos autos que comprove suas 

assertivas. Desta forma, no presente caso, não há sequer indícios de 

conduta ilícita da requerida, vez que a fatura em discussão no valor de R$ 

1.264,96 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis 

centavos), com vencimento em 31/10/2016, foi recalculada pela ré, ainda 

na esfera administrativa junto ao PROCON. Mesmo estando a relação 

contratual entre os litigantes sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, não há como perder de vista que, em sede de ação 

indenizatória, aquele que demanda em tal situação deve, ao menos, 

comprovar a conduta ilícita do réu a configurar o direito perseguido, do 

que não se desincumbiu a demandante. Nesse sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

Solução da lide com base no ônus da prova. Não tendo a autora se 

desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, 

como determinado pelo artigo 333, I, do Código de Processo Civil, ou seja, 

o encerramento de sua conta-corrente, é imperativa a improcedência da 

demanda. Neste sentido, demonstra-se impossível que a requerida 

produza prova negativa. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70016712077, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine) "ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE PRATICADA PELO CONSUMIDOR - INADIMPLEMENTO 

- CORTE NO FORNECIMENTO - POSSIBILIDADE - LOCAÇÃO - CONTRATO 

NÃO REGISTRADO - RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. Comprovada a 

fraude praticada pelo consumidor de energia elétrica, lícita é a cobrança 

dos valores referentes ao consumo do período pela concessionária do 

serviço público, assim como a hipótese de corte em caso de 

inadimplemento, previamente comunicada. O contrato de fornecimento de 

energia elétrica é feito com o proprietário-locador, que responde por todos 

os danos causados às instalações, de modo que ele responderá, sempre 

e objetivamente, pelos danos causados por locatários, com os quais a 

fornecedora não tem qualquer vínculo, máxime se o contrato não foi 

registrado em cartório e se a conta está em nome do locador. Confirmação 

da sentença" (Processo nº 1.0024.05.700207-3/001(1), Rel. Des. 

EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIÇO PÚBLICO. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

ADULTERAÇÃO DO APARELHO MEDIDOR. LOCAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. PROVA ORAL QUE SE REVELA 

INÚTIL. INDEFERIMENTO. I - Se ocorrer violação do medidor pelo locatário 

do imóvel, caberá ao proprietário-locador o pagamento do débito, não 

podendo este opor à concessionária vínculo privado, firmado com terceiro, 

alheio à relação processual. II - Revelando-se inútil a prova oral ante os 

fatos alegados pelo agravante e os demais elementos probatórios 

existentes nos autos, não se pode censurar a decisão primeva, que 

indeferiu sua produção" (Processo nº 1.0024.07.443696-5/001(1), Rel. 

Des. FERNANDO BOTELHO). Portanto, diante da regularização da fatura 

correspondente ao mês de outubro de 2016 pela requerida, já tendo 

inclusive realizado o recálculo do consumo, antes mesmo do ingresso da 

demanda, conforme restou cabalmente comprovado nos autos, nos 

documentos apresentados pelo próprio autor no “Histórico de Contas” ID 

nº. 5518807, com a emissão de nova fatura no valor de R$ 247,55 

(duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), 

referente o consumo de 510 KWh, com vencimento em 17/01/2017, dentro 

do patamar do consumo da UC do autor, restou demonstrado que o credor 

exerceu a cobrança regular da fatura. No que pertine aos alegados danos 

morais, o demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou 

melhor, não passou do campo das ilações, vez que não houve o corte no 

fornecimento de energia na sua UC, tampouco, o apontamento do seu 

nome no rol dos inadimplentes e, ausente a prova de qualquer que seja 

dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em 

dever de indenizar. A jurisprudência também é neste sentido: "APELAÇÃO 

CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS 

GERAIS (CEMIG) - COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO - 

VIOLAÇÃO DE MEDIDOR - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DOS 

REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL - RECURSO AO QUAL SE DA PROVIMENTO. Não 

provoca danos morais a cobrança de fatura de energia elétrica após 

suposta verificação de adulteração do medidor de energia.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.07.387638-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2015, publicação da 

súmula em 17/04/2015) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA - 

COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXPOSIÇÃO AO RÍDICULO 

PELOS PREPOSTOS DURANTE A INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - MERO 

ABORRECIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Se a concessionária não comprovou 

que teria o consumidor violado os equipamentos com intuito de obter 

vantagem no fornecimento da energia e, tampouco a existência da aludida 

fraude, a ensejar a emissão da fatura de débito, relativa à eventual 

diferença de consumo que desacompanhada de qualquer prova 

demonstrando tal diferença de consumo, a manutenção da sentença que 

declarou a insubsistência do débito é medida que se impõe. A declaração 

de inexigibilidade do débito não acarreta, por si só, a indenização por dano 

moral, visto que a simples cobrança indevida não causa profundos abalos 

psicológicos no consumidor, sobretudo quando não há exposição indevida 

de seu nome, tampouco comprovação da exposição ao ridículo pelos 

prepostos durante a inspeção, tratando-se de mero aborrecimento, 

consoante entendimento jurisprudencial. Devem ser mantidos os 

honorários advocatícios sucumbenciais que atendem ao disposto no art. 

20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.09.311408-3/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA 
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CÍVEL, julgamento em 26/01/2016, publicação da súmula em 05/02/2016). 

Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo 

Venosa: "Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do 

homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo 

do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos 

da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de 

resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas 

seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o 

pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição 

reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano 

universal"[1] Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto 

Gonçalves: "Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, 

com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[2] "O mundo 

não é perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas 

contraem doenças, devendo o homem médio estar preparado para 

suportar a angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição 

humana, não havendo que se falar em indenização por danos morais em 

tais circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar 

causa a angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 

82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, 

seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano 

moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial 

(dano moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo 

psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, 

não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, 

frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade 

ou irritabilidade. Lado outro, não há ainda o que se falar em repetição de 

indébito, vez que o autor não comprovou nos autos que efetuou o 

pagamento da fatura em discussão na lide, no valor de R$ 1.264,96 (um mil 

duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), sendo 

certo que, conforme já demonstrado acima, a referida fatura já fora 

devidamente recalculada pela empresa ré desde janeiro de 2017, 

observando a média de consumo da UC do requerente. A repetição de 

indébito é matéria regulada pelo art. 876 do Código Civil, que dispõe: "Todo 

aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir;" 

Constata-se, pois, um requisito indispensável para viabilizar a repetição do 

indébito, qual seja, a prova do pagamento indevido. Inexistindo a prova do 

pagamento, incabível a repetição de indébito. A propósito: "Repetição de 

indébito - Pagamento indevido - Prova - Inexistência - Improcedência do 

pedido. Não há que se falar em repetição de indébito se o solvens não 

comprova seus dois requisitos indeclináveis, que são a prova do 

pagamento a maior e a prova do erro (ou coação) alegado como causa de 

pedir." (TAMG, Apc. 333.446-3, Relatora Juíza Vanessa Verdolim Hudson 

Andrade). No caso em exame o autor da ação indenizatória não logrou 

êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta 

na improcedência da pretensão indenizatória. Ex positis, e de tudo mais 

que dos autos consta julgo improcedente o pedido inicial. Condeno o 

demandante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente 

será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Direito Civil, 4ª 

ed., São Paulo: Atlas, 2004, v. IV, p. 39. [2] Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549.
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(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008031-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LOURENCO GOMES OAB - MT19219/O (ADVOGADO)

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (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: 1005856-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA SIMIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004597-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALRINES RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009177-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003656-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA GOMES FAVRETO OAB - MT19384/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO, MANIFESTAREM ACERCA 

DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS DO PERITO (ID 11532970) NO PRAZO 

DE 05 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000375-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVIANE RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEANDRO RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LETICIA RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LURDES RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DA SILVA MACEDO (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000375-02.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

não houve a citação de todos os demandados, torno se efeito a decisão 

proferida no ID. 9144389. Defiro o pedido para busca do atual endereço do 

requerido Edimar da Silva Macedo (CPF nº 822.027.026-87), com a 

utilização do Sistema InfoJud. Vindo as informações, dê-se vista as 

autores para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003684-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º 

1003684-31.2017.8.11.0003 Visto em correição. A requerente é pessoa 

jurídica e requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que o requerente traga aos autos cópia completa 

de suas três últimas declarações do imposto de renda, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano do pedido (art. 321, do 

CPC). Cumpra. Rondonópolis - MT, 22 de junho de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMIN JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003684-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (RÉU)

 

Processo nº. 1003684-31.2017.8.11.0003. Ação Civil Pública de Obrigação 

de Fazer e Não Fazer com Pedido Liminar Requerente: Sindicato dos 

Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Mato 

Grosso – SINDICAM/MT. Requerida: Andali Operações Industriais S/A. 

Vistos etc. O SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS 

AUTÔNOMOS DE BENS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDICAM-MT., 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR em face 

de ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S/A., também qualificada no 

processo, objetivando o cumprimento do horário estipulado em lei para 

carga/descarga de até 05 (cinco) horas pela ré, e, em caso de 

ultrapassagem desse teto legal, a observância quanto o pagamento da 

astreinte de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por hora excedente, 

respeitando a atualização do artigo 15, §6º., da Lei nº. 13.103/2015, 

calculados sobre a capacidade máxima dos veículos, bem como, a 

anotação do horário de chegada e saída dos TAC no seu pátio, mediante 

comprovantes para esses transportadores. Aduz ainda, a falta de 

condições ambientais de trabalho e o descumprimento do dispositivo legal 

da Lei nº. 13.103/2015 pela empresa ré, ocasionando diversos danos aos 

motoristas, como ao tempo desnecessário perdido para carga/descarga, 

prejuízos financeiros pela falta de pagamento dos adicionais devidos e, 

ainda, pelas condições sub-humanas do local. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra vez que a 

matéria, sendo unicamente de direito, prescinde da produção de provas 

além das coligidas aos autos, na forma do artigo 355, do CPC. 

Compulsando o caderno processual, observa-se que o objeto da 

demanda, cinge-se no alegado descumprimento da Lei nº. 13.103/2015, 

quanto ao cumprimento dos horários estipulados para carga e descarga 

de até 05 (cinco) horas pela ré, e, em caso de ultrapassagem do teto legal, 

a obrigação da ré em efetuar o pagamento da astreinte de R$ 1,38 (um 

real e trinta e oito centavos) por hora excedente, respeitando a legislação 

vigente, bem como, sobre anotações de horários de chegadas e saídas 

dos TAC e sobre a falta de condições ambientais de trabalho para os 

motoristas. Inicialmente, cumpre destacar que, no que tange a questão da 

legitimidade, à luz dos princípios processuais e normas jurídicas vigentes, 

sabe-se que a ação, como direito de provocar a atuação do Poder 

Judiciário, exige por parte do autor e do réu o preenchimento de 

determinados requisitos denominados, doutrinariamente, de condições da 

ação. Dentre tais condições, estaria a legitimação das partes, que 

conceitua LIEBMAN da seguinte forma: "Legitimação para agir (legitimatio 

ad causam) 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, pois, a ação) 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 dos dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se 

o interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os 

requisitos necessários."[1] Com efeito, são legitimados ao processo os 

sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito, sendo certo 

que a titularidade ativa da ação deve ser procurada apenas com relação 

ao próprio interesse constante da pretensão do autor, sob pena de se 

adentrar o mérito da causa precocemente, antes de encerrada a instrução 

processual. Portanto, a matéria em tela (condição da ação) pode ser 

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição (art. 485, §3º., inciso 

VI, do CPC). Assim, basta que inicialmente seja demonstrado que a relação 

processual litigiosa se trava entre o possível titular do direito pretendido 

(legitimação ativa) e o sujeito que estaria obrigado a suportar os efeitos 

oriundos de uma sentença que julgue procedente o pedido inicial 

(legitimação passiva). O processualista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 
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ensina que: "... legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os 

titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do 

interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que 

se opõe ou resiste à pretensão... Em síntese: como as demais condições 

da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com 

relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode 

ser senão a titularidade da ação."[2] Ainda, na opinião de Moacyr Amaral 

dos Santos: "Por outras palavras, o autor deverá ser titular do interesse 

que se contém na sua pretensão com relação ao réu. Assim, a legitimação 

para agir em relação ao réu deverá corresponder à legitimação para 

contradizer deste em relação àquele. Ali, legitimação ativa. Aqui, 

legitimação passiva."[3] In casu, necessário se faz analisar, 

primeiramente, a legitimidade ativa do autor para ingressar em juízo 

pleiteando direitos heterogêneos de alguns dos seus associados. Sobre o 

tema já se manifestou Celso Agrícola Barbi: "...esclarece o princípio da 

legitimidade contido no art. 3º, no que se refere à legitimidade ativa. Ao 

negar que alguém possa pleitear, em nome próprio, direito alheio, a lei fixa 

o princípio afirmativo de que somente o titular do direito pode demandar 

acerca dele. A regra é correta, porque, na verdade, é mais conveniente 

que o legislador deixe a cada pessoa a iniciativa de reclamar em Juízo os 

seus direitos. O titular de um direito é que melhor sabe se lhe convém 

reclamá-lo e o momento em que deve fazê-lo". (Comentários ao Código de 

Processo Civil, vol. I, tomo I, Rio de Janeiro: Forense, 1977, n.º 35). Deste 

modo, somente com expressa previsão legal se mostra possível a 

ampliação da legitimidade ad causam. A legitimidade extraordinária é 

concedida aos sindicatos no art. 8º, III, da CR/88, dispondo que esses são 

legítimos representantes judiciais dos integrantes de sua categoria nos 

interesses coletivos ou individuais. No entanto, conforme mansa 

jurisprudência existente no TST, a legitimidade dos sindicatos pousa na 

existência de um direito derivado de uma origem comum entre os 

sindicalizados e não de uma esfera particular de cada um. Neste sentido, 

os julgados: "RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO CIVIL. SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 

DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE PARTE DA 

CATEGORIA. PREJUÍZO DE PARCELA DOS SINDICALIZADOS. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES.1. Os sindicatos têm legitimidade 

ativa para, como substituto processual, demandar em juízo a tutela de 

direitos subjetivos individuais de seus filiados, desde que se cuide de 

direitos homogêneos que tenham relação com seus fins institucionais. 2. 

Na hipótese, contudo, de defesa de interesses de parcela da categoria, 

em prejuízo de parte dos servidores filiados, não há falar em legitimidade 

da entidade de classe para impetrar mandado de segurança coletivo, ante 

a existência de nítido conflito de interesses.3. Recurso ordinário 

improvido."(RMS n° 23868/SP, Rel. Min. Maria Theresa de Assis Moura, DJ 

30/08/10). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. 

SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS 

HETEROGÊNEOS. ILEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. Esta Corte 

Superior já declarou a ilegitimidade do sindicato para postular, em nome 

próprio, direitos individuais heterogêneos. Não se evidencia violação do 

art. 8º, III, da Constituição Federal, porque, no caso dos autos, evidente a 

natureza heterogênea dos direitos vindicados pelo Sindicato-Reclamante. 

2. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO REGULAR DO INTERVALO 

INTRAJORNADA. ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO E 

PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO. O acolhimento da pretensão 

recursal depende do revolvimento de fatos e provas, incabível nesta fase 

processual, conforme jurisprudência sedimentada na Súmula 126 desta 

Corte. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega 

provimento. ( AIRR - 244600-38.2007.5.02.0086 , Relator Ministro: 

Fernando Eizo Ono, Data de Julgamento: 15/10/2014, 4ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 14/11/2014). Desta maneira, se considerarmos que a 

cobrança na forma estabelecida na inicial não alcança a totalidade de 

seus associados, não sendo, portanto, um direito individual homogêneo, 

não configurado uma lesão de origem comum, onde é necessário para o 

deslinde da controvérsia, o exame pormenorizado de cada motorista para 

que reste configurado o direito ou não ao agendamento e pagamento 

pleiteado. Deste modo, o autor não possui legitimidade para figurar no polo 

ativo da demanda, cujo objeto é o cumprimento da Lei nº. 13/103/2015, 

quanto ao tempo de carga/descarga, respeitando os horários legais, e no 

caso de ultrapassagem de tempo, efetuar o pagamento da astreinte de R$ 

1,38 (um real e trinta e oito centavos) por hora excedente, bem como, 

observância as condições ambientais do local. Além disso, o art. 18, do 

Código de Processo Civil é explícito ao afastar tal possibilidade, ao 

disciplinar que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 

salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA NOMINADA 

COMO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IRRELEVÂNCIA DO NOMEM 

JURIS - PEDIDO TÍPICO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SINDICATO DE MÉDICOS 

- PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA EM 

HOSPITAL MUNICIPAL - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA- DEFESA DE 

DIREITO DIFUSO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À POPULAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS, OU COLETIVOS DA CATEGORIA QUE REPRESENTA A 

ENTIDADE SINDICAL - RECURSO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA. 1- O 

que induz a natureza da ação é o pedido, sendo irrelevante o nomem juris 

a ela dado pela parte. 2- Se o pedido é de defesa de pretenso direito 

difuso e coletivo, trata-se de típica ação civil pública, sendo irrelevante o 

nome dado pela parte. 3- Segundo a jurisprudência dos tribunais 

superiores, a legitimação ativa dos sindicatos para a propositura de ação 

civil pública é excepcional, limitando-se em defesa dos direitos e 

interesses individuais homogêneos e coletivos da categoria que 

representam. 4- Não vindicando, o pedido da ação civil pública movida por 

sindicato, defesa de direito individual homogêneo, ou de direito coletivo da 

categoria, falece o sindicato de legitimidade ativa para o ajuizamento da 

ação coletiva. 5- Recurso desprovido. Relator (a) Des. (a) Sandra 

Fonseca. Data de Julgamento: 09/05/2017 – Data da publicação da súmula: 

17/05/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO 

DE CONTRATO BANCÁRIO. SINDICATO RURAL. PRELIMINARES DE 

IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO E DE CARÊNCIA DO DIREITO DE 

AÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO-CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. As 

preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e de carência da ação, 

suscitadas em sede de agravo de instrumento, não devem ser 

conhecidas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do 

duplo grau de jurisdição. O sindicato não tem legitimidade para propor ação 

civil pública a fim de revisar cláusulas dos contratos firmados pelos seus 

filiados com instituição financeira, por serem relações de consumo de 

caráter individual e se notabilizarem pela heterogeneidade” (TJMT; AI 

36418/2008; Diamantino; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Marilsen 

Andrade Addario; Julg. 21/07/2010; DJMT 05/08/2010; Pág. 11). RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE CONTRATOS 

BANCÁRIOS. SINDICATORURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA - RELAÇÕES 

CONTRATUAIS DIVERSAS. RECURSO IMPROVIDO. O sindicato se 

configura como parte ilegítima para propor ação civil pública que tenha por 

objeto a revisão de contratos bancários, firmados entre sindicalizados e 

instituições financeiras, visto que em tais negociações os contratantes se 

apresentam como particulares, individuais e com interesses subjetivos” 

(TJMT; APL 4345/2009; Rondonópolis; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José 

Silvério Gomes; Julg. 10/08/2009; DJMT 18/08/2009; Pág. 21). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO RURAL. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DIREITOS 

INDIVIDUAIS QUE NÃO GUARDAM ENTRESI NEXO FACTUAL. 

AÇÃOEXTINTA SEM RESOLUÇÃODE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. O 

tribunal de justiça já assentou em diversos julgados que o sindicato não 

tem legitimidade para propor ação civil pública no caso de relações de 

consumo de caráter individual e que se notabilizam pela heterogeneidade. 

Uma vez ocorrida essa situação jurídica o caso é de extinção sem 

julgamento de mérito por carência da ação, o que pode ser conhecido até 

mesmo de ofício pelo juízo ou tribunal. Precedentes dos agravos de 

instrumento 99618/2007, 40824/2008, 62044/2008, 63395/2007, 

36418/2008 e 67989/2008” (TJMT; AI 96102/2006; Capital; Terceira 

Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto; Julg. 22/06/2009; 

DJMT 03/07/2009). Dessa forma, a ilegitimidade ativa da entidade sindical 

para propor ação civil pública visando à aplicação de leis é matéria que já 

se encontra pacificado nos Tribunais. Ex positis, indefiro a petição inicial 

(artigo 330, inciso II, CPC), e por via de conseqüência, JULGO EXTINTO o 

processo com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual. 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 17 

de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO [1] Manual de Direito Processual Civil, trad. de Cândido Dinamarco, 

Forense, pág. 157. [2] Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 4a. ed., f. 

60/61. [3] In Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: 

Saraiva, 1997. p. 171.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 796235 Nr: 12866-29.2015.811.0003

 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: MAYKON FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno o 

demandante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do advogado da demandada, em verba que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), observando o § 8º, do artigo 85 do CPC. O 

ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos 

legais, uma vez que a parte autora goza dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819165 Nr: 2638-58.2016.811.0003

 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: VALDINEI PINTO PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER - 

OAB:4778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inação do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, bem como 

considerando a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do feito, julgo extinto o processo, com 

amparo no artigo 485, inciso III e IV, do CPC. Deixo de condenar o autor ao 

pagamento das custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Deixo de fixar honorários advocatícios vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293874 Nr: 8475-85.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO CURVO LEITE FILHO, MAURICIO NOGUEIRA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGITEC ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR OCAMPOS FILHO - 

OAB:7818

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE LIMA 

ROSSONI, para devolução dos autos nº 8475-85.2002.811.0003, Protocolo 

293874, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412873 Nr: 8723-41.2008.811.0003

 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: LEONORA ALVES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, JOSÉ 

VILLANOVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 8723-41.2008.811.0003, 

Protocolo 412873, 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.: 730237 Nr: 10826-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALLISON GUTIERRES MANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IGOR MORENO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 10826-45.2013.811.0003, 

Protocolo 730237, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778057 Nr: 5436-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ENÉZIO MACHADO VIEIRA, VANESSA 

BARBOSA MACHADO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TORREMOCHA FIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330/MT, CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - 

OAB:MT/11.571, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

5436-26.2015.811.0003, Protocolo 778057, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293608 Nr: 8147-58.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

8147-58.2002.811.0003, Protocolo 293608, 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.: 446087 Nr: 1269-05.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES LIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280-A/MT, PAULO HENRIQUE M. BARROS - OAB:15.131-OAB/PE

 CD. PROC. 446087

Vistos etc.

 TATIANE RODRIGUES LIRA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE 

SÃO PAULO, também qualificada no processo.

 No curso do processo a executada comparece nos autos para requerer a 

extinção do presente feito, ante o adimplemento da dívida, bem como 

pugna pela devolução de quantia que entende como excesso (fls. 325).

Ato contínuo, a parte credora requereu o levantamento da quantia 

vinculada ao presente feito e seus acréscimos, bem como a extinção do 

mesmo, ante o adimplemento da dívida, reiterando o pedido acima 

mencionado (fls. 333/335).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. Defiro 

o levantamento do saldo remanescente referente ao valor depositado nos 

autos (fls. 329/330), sendo que deste total, R$ 4.785,33 (quatro mil 

setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos) deverão ser 

transferidos para a conta bancária do representante legal da executada 

(fls. 336) e o restante em favor da exequente, na conta bancária indicada 

à fls. 334, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. As 

custas deverão ser recolhidas pela requerida, no prazo de 5 dias. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709322 Nr: 4239-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUANA PRICILA 

BICUDO RINALDI, para devolução dos autos nº 4239-41.2012.811.0003, 

Protocolo 709322, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712541 Nr: 7613-65.2012.811.0003

 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): MARCIO FARIA DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 712541

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do lapso suspensivo sem manifestação, intime o 

exequente para que promova o andamento do processo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as 

advertências previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800758 Nr: 14669-47.2015.811.0003

 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: BRUNO DOUGLAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 14669-47.2015.811.0003, 

Protocolo 800758, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816521 Nr: 1745-67.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO PATRIK DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILMAR SALES 

MIRANDA, para devolução dos autos nº 1745-67.2016.811.0003, 

Protocolo 816521, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821569 Nr: 3447-48.2016.811.0003

 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: IRANI RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BELAFONTE 

BARROS - OAB:OAB/MG 79396

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE TEODORO 

PORTO, para devolução dos autos nº 3447-48.2016.811.0003, Protocolo 

821569, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875166 Nr: 8489-44.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA 

MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MS/17283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CORTEZ LOI, 

para devolução dos autos nº 8489-44.2017.811.0003, Protocolo 875166, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 41209 Nr: 1166-23.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO VIEIRA - ME, MAURÍCIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MAURÍCIO A. MARQUES 

- OAB:147.532-SP

 Código Processo nº. 41209

Vistos etc.

 Intime o credor pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, bem como trazendo o demonstrativo 

atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, 

nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 94668 Nr: 6393-86.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR, JOSE EUGENIO 

BONJOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587

 .Código nº 94668.

Vistos etc.

Anote o nome dos novos patronos da executada (fls. 2.049/2.050).

A fixação da verba honorária pericial deve observar, precipuamente, a 

complexidade da perícia, o tempo necessário para a execução do serviço, 

levando em conta a natureza do trabalho, o tempo exigido do profissional, 

o lugar da prestação do serviço.

Assim, considerando a proposta apresentada pelo Sr. Expert (fls. 2.047) e 

a complexidade da perícia a ser realizada e por entender razoável o valor 

indicado, homologo o valor dos honorários periciais à fls. 2,047, nos 

termos do artigo 465, §3º, do CPC.

Intime a requerida para proceder o depósito do valor remanescente dos 

honorários periciais no quantum de R$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta 

reais) no prazo de 05 (cinco) dias.

Efetivado o depósito, intime o expert para designação de data para a 

realização dos trabalhos. A data para a realização do ato não poderá ser 

superior a 20 (vinte) dias contados da sua intimação.

Com a indicação da data, intime as partes e assistentes técnicos para 

início dos trabalhos, caso indicados.

 A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 20 (vinte) dias 

após o início dos trabalhos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405359 Nr: 1093-31.2008.811.0003

 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: MASSA LIQUIDANDA DA COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA - COOPERATIVA CENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FERREIRA DOS SANTOS, JOAO 

NONDES BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLFF MILANI DE CARVALHO - 

OAB:84441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Código nº 405359

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que, embora 

devidamente intimada, a autora não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, conforme se vê à fls. 462/463 e 466.

Dessa forma, desapense os autos e encaminhe para a Central de 

Arrecadação e Arquivamento para as providências cabíveis à espécie.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449029 Nr: 4209-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V DA ROCHA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JERÔNIMO ULRICH 

TEIXEIRA - OAB:/RS-22666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 .Código nº 449029.Vistos etc.A executada, por meio da Curadora 

Especial nomeada, apresenta exceção de pré-executividade à fls. 

155/157, por negativa geral.O exequente refutou as alegações à fls. 

160/163.Vieram-me os autos conclusos.DECIDO.Compulsando os autos 

processuais, observa-se que se trata de execução de título extrajudicial, a 

qual tramita neste Juízo desde o ano de 2011. (...)Parágrafo único. O ônus 

da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, 

ao advogado dativo e ao curador especial.” Opor exceção de 

pré-executividade sem impugnar especificamente o que poderia, em tese, 

desconstituir ou não a execução, configura ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois da 

narração dos fatos não se vislumbra decorrer logicamente a conclusão, o 

que enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, I e 

IV, do CPC.Dessa forma, não havendo qualquer nulidade na citação 

editalícia realizada aos autos, rejeito a exceção de pré-executividade e 

determino o prosseguimento da execução. Deixo de condenar a 

executada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que 

incabíveis à espécie.Quanto ao pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita, deixo para apreciá-lo após a comprovação da 

hipossuficiência da parte devedora, quando do seu eventual 

comparecimento nos autos.Intime o credor para promover o regular 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora e juntando, 

inclusive o demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intime. Cumpra.Rondonópolis, 30 de janeiro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701677 Nr: 9655-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA - OAB:15999, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 701677.Vistos etc.A executada, por meio da Curadora 

Especial nomeada, apresenta exceção de pré-executividade à fls. 93/95, 

por negativa geral.O exequente refutou as alegações à fls. 

98/102.Vieram-me os autos conclusos.DECIDO.Compulsando os autos 

processuais, observa-se que se trata de execução de título extrajudicial, a 

qual tramita neste Juízo desde o ano de 2011, sendo que o credor ao 

longo desses 06 (seis) anos demonstrou que promoveu todas as 

diligências possíveis com o fito de localizar o atual paradeiro da 

devedora.Em razão das tentativas de citação da executada restarem 

infrutíferas, não restou outra alternativa senão a citação editalícia.Quanto 

aos requisitos para a validade da citação por edital, vê-se que o credor 

cumpriu o disposto no artigo 257 do CPC, conforme consta à fls. 85/86.No 

tocante a aplicação dos juros, as arguições da curadora nomeada não 

merecem prosperar, vez que a incidência se inicia da data dos 

respectivos vencimentos, e não da citação, nos termos do artigo 397, 

caput, do Código Civil, “(...)Dessa forma, não havendo qualquer nulidade 

na citação editalícia realizada aos autos, rejeito a exceção de 

pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Deixo de 

condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que incabíveis à espécie.Quanto ao pedido de concessão do benefício da 
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justiça gratuita, deixo para apreciá-lo após a comprovação da 

hipossuficiência da parte devedora, quando do seu eventual 

comparecimento nos autos.Intime o credor para promover o regular 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora e juntando, 

inclusive o demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intime. Cumpra.Rondonópolis, 30 de janeiro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730182 Nr: 10773-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO, 

ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313 OAB/MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:12819

 .Código nº 730182.

Vistos etc.

I - Observa-se que houve o comparecimento espontâneo do representante 

legal do executado Jorge Wanovich Estevão – falecido, suprindo sua 

ausência de citação. Assim, proceda as retificações necessárias na capa 

dos autos e nos demais registros constando como Espólio de Jorge 

Wanovich Estevão.

II – Cumpra a Sras. Gestora o disposto no item “I” à fls. 172, bem como 

proceda os atos necessários para vinculação ao feito, do valor 

constritado pelo Sistema BacenJud à fls. 135.

III – Intime o exequente para declinar o atual endereço da devedora Lídia 

Miguel Estevão para realização de sua citação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

IV – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 744718 Nr: 4810-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBIENTAL CONSTRUCOES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 744718.

 Vistos etc.

Defiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 69, para realização da 

pesquisa com utilização do Sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome da executada, procedendo o 

bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a busca.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista ao credor.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750475 Nr: 7993-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENE DE ABREU FAGUNDES, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VVIANE MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 750475.

 Vistos etc.

Defiro o pleito formulado pelos exequentes à fls. 105/109, para realização 

da pesquisa com utilização do Sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome do executado, procedendo o 

bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a busca.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista aos credores.

 Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753514 Nr: 9550-42.2014.811.0003

 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 FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA MENDES 

VEIRA - OAB:OAB-DF 25.016, RAQUEL CRISTINA ROCK BLEICH - 

OAB:MT/7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 753514.

 Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Banco Fiat S/A

 Requerida: Sueli Alves de Oliveira

 Vistos etc.

BANCO FIAT S/A., qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO contra SUELI ALVES DE OLIVEIRA, já qualificada no 

processo.

 Intimado para promover os atos necessários para o regular andamento do 

feito, tanto na pessoa do seu patrono regularmente constituído, quanto 

pessoalmente, o autor quedou-se inerte, (fls. 29 e 32).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

parte autora em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito. Embora devidamente intimado.

 In casu, visível é a falta de interesse do requerente em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia do autor que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a causa 

por aproximadamente 01 (um) ano, julgo extinto o feito, com amparo no 

artigo 485, inciso III do CPC. Condeno o demandante ao pagamento das 

custas processuais. Quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

deixo de condenar ao pagamento uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753739 Nr: 9667-33.2014.811.0003

 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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ RONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 753739.

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço do requerido, com a utilização 
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do Sistema vinculado a Receita Federal, qual seja: Infojud.

 Vindo as informações, dê-se vista ao credor para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 757647 Nr: 11908-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJ VILALVA TRANSPORTES ME, RAFAEL 

JULIANO VILALVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C N RIBEIRO - 

OAB:MT/12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT/5308 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 757647

Vistos etc.

Defiro o pedido à fls. 72/74, para busca do atual endereço dos devedores, 

com a utilização do sistema InfoJud.

 Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente para 

manifestação.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786592 Nr: 8854-69.2015.811.0003

 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: SIDINEI COSME DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de 

cobrança. Condeno a requerida a pagar ao autor o valor do prêmio do 

seguro DPVAT, no montante de 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que corresponde a R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais), referente à lesão sofrida no tornozelo direito do 

requerente. Sobre o quantum devido incidirá correção monetária pelo INPC 

(IBGE) e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da 

citação. Condeno, ainda, a ré a ressarcir ao requerente o montante 

equivalente à R$ 1.406,22 (mil quatrocentos e seis reais e vinte e dois 

centavos), relativo às despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. Sobre o valor da condenação referente ao 

dano material incide correção monetária desde a data do efetivo 

desembolso pela vítima de acidente de trânsito, além de juros legais a 

partir da citação. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do 

pedido, cada uma suportará com o ônus dos honorários de seus 

respectivos advogados em verba que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), para 

cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas 

proporcionais pro rata. Intime a parte requerida para quitar o valor que lhe 

cabe, correspondente às custas processuais. Deixo de determinar a 

compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição 

contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já 

defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais 

possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo 

tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras 

quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação 

ao autor, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que 

ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 

08 de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793431 Nr: 11628-72.2015.811.0003

 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: LUCIANO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT18454, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

CAVALCANTE RAMOS - OAB:OAB/SP340927

 .Código nº 793431.Vistos etc.O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, (...)nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do 

processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes 

quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime-as para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem acerca das questões de fato 

e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

produzir, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a 

sua relevância e pertinência.Quanto às questões de direito, para que não 

se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo.A 

mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação.Após a 

apresentação das provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir 

o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816897 Nr: 1876-42.2016.811.0003

 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: CARMO SACHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, em verba que 

fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando 

o § 2º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 861923 Nr: 3846-43.2017.811.0003

 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: ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO, NILSO JOSE 

SPIGOSSO, JOSEANE MARCANTE SPIGOSSO, NIVALDO LUIS SPIGOSSO, 

MARIA DE FÁTIMA SPIGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLICIA LUPINETT FERNANDES - 
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OAB:21899/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/MT

 Código Processo nº. 861923Vistos etc.O princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”:“O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé.O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável(...)), nada obsta que seja 

oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o que garante 

a celeridade do processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação 

dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, 

intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se 

acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as 

provas que pretendem produzir, justificando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 881478 Nr: 10800-08.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)“O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os 

pressupostos previstos em lei”.A possibilidade da desconsideração da 

personalidade jurídica está consubstanciada no artigo 50, do Código 

Civil."Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 

pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, 

a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 

intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 

ou sócios da pessoa jurídica." Assim, havendo a demonstração de 

ausência de bens em nome da empresa devedora e, visando preservar os 

credores de eventuais fraudes, bem como, coibir determinados atos 

praticados pelos sócios, como verdadeiro abuso do direito, torna-se 

cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos 

seus sócios no polo passivo da lide, visando a penhora e expropriação 

dos bens pessoais deste.Entretanto, ao analisar o tramite da ação 

executiva, em apenso (código nº 775805), observa-se que até o presente 

momento não houve citação da empresa devedora, tampouco houve pleito 

de arresto provisório para constritar eventuais bens e/ou pedido para 

citação por edital.Ademais, a credora não comprovou acerca da 

inexistência de bens em nome da empresa devedora, vez que não 

colacionou nos autos qualquer tipo de certidão com tal finalidade.É certo 

que por se tratar de pessoa jurídica sua citação deverá ocorrer na pessoa 

de seus representantes legais, nos termos do artigo 75, VIII, do 

CPC.Assim, não havendo a angularização processual no feito executivo, 

tampouco demonstração de abuso de personalidade pelo desvio de 

finalidade previsto no artigo 50, do CC, rejeito o pedido de 

desconsideração de personalidade jurídica.Decorrido o prazo recursal, 

translade cópia para o feito principal, desapense os autos e remeta-os ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.Isento de custas visto 

que a condenação não tem lugar neste incidente processual.Intime. 

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 519-62.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERONE DO BRASIL COMPANIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL FRANCISCO DA SILVA, IMACULADA DE 

OLIVEIRA E SILVA, PAULO MARCUS BRASIL, SERGIO PEREIRA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 22721.

 Vistos etc.

A exequente pleiteou à fls. 355, pela suspensão do feito, nos termos do 

artigo 921, inciso III do CPC, na data 27 de setembro de 2016.

 Desta forma, considerando o lapso temporal transcorrido, intime a 

exequente, na pessoa de seu patrono regularmente constituído, via DJE, 

para que proceda o regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 63648 Nr: 12230-93.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CAPOCCI, LAIRTON JOAO SPERANDIO, 

JOSE ARNALDO BUSCARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1.0 – DA REDUÇÃO DA PENHORA REALIZADA À FLS. 101. O 

credor comparece aos autos e requer a redução da penhora realizada à 

fls. 101, vez que o valor total da avaliação dos imóveis é superior ao valor 

total do débito atualizado.O art. 874, I, do CPC (...)Dessa forma, defiro o 

pedido formulado à fls. 207/208, e determino a redução da penhora, 

somente sobre parte dos imóveis que cabem ao executado José Arnaldo 

Buscariol, sob as seguintes matrículas: nº. 3.564, nº. 2.688, nº. 3.959, nº. 

815, nº. 906, nº. 816, nº. 817, nº. 813 e nº. 904, todas do CRI da Comarca 

de Alto Araguaia/MT. 2.0 - DA INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS DOS 

IMÓVEIS DE MATRÍCULAS Nº. 3.564, (...)3.0 – DO PEDIDO DE 

PRACEAMENTO DOS IMÓVEIS PENHORADOS.Tendo em vista o lapso 

temporal, remeta o feito a Contadora para atualização do valor do débito e 

da avaliação realizada nos autos (fls. 201/203).Considerando as 

disposições contidas nos artigos 879, II e 881, do CPC, bem como as 

determinações da Seção 6, itens 6.7.50 e 6.7.53, da CNGC/MT, determino 

que a alienação do imóvel seja realizada por meio de leilão judicial 

eletrônico e caso não seja possível deverá ser realizado na forma 

presencial.Nos termos do artigo 883, do CPC, nomeio como leiloeiro oficial - 

Sra. LUCIANE ROSA COSTA - LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL – (Matrícula 

JUCEMAT - nº. 030/2015), portadora do RG nº. 7503988-3, SSP/PR, 

inscrita no CPF n. 030.928.819-31, estabelecida na Rua Alameda das 

Rosas, nº. 22, Bairro Colina Verde, em Rondonópolis/MT, TEL: 

99937-5313. Arbitro a comissão da leiloeira em 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante, .(...)Após a 

efetivação do leilão e a comprovação do pagamento dos valores obtidos 

com a alienação do bem penhorado, dê-se vistas as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias.Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 64898 Nr: 13555-06.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA 

LTDA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 
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OAB:OAB/MT8506A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 Código Processo nº. 64898

Vistos etc.

Indefiro o pedido constante à fls. 951, vez que não houve penhora nos 

autos.

 Intime o credor para promover o andamento do feito indicando bens 

passíveis de penhora, bem como juntando o demonstrativo atualizado do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 64931 Nr: 13588-93.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADELINA AZOIA DOS SANTOS 

MODESTO, DIMITRIO BUCH ROSA (INVENTARIANTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 64931.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, vê-se que houve o retorno da Carta Precatória da 

Comarca de Paraguaçu Paulista/SP, com a avaliação do imóvel constante à 

fls. 265, bem como, a intimação da executada acerca da avaliação à fls. 

283 e dos demais condôminos do imóvel, sobre o direito de preferência na 

aquisição do bem, fls. 328 e 375, porém, sem qualquer manifestação dos 

mesmos.

 Desta forma, homologo o laudo de avaliação constante à fls. 265, vez que 

não houve irresignação das partes.

 Antes de determinar o praceamento do bem, intime a exequente, na 

pessoa de seu patrono regularmente constituído nos autos, via DJE, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o cálculo atualizado da dívida.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405084 Nr: 819-67.2008.811.0003

 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: AILTON FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA, ESA 

AGRÍCOLA LTD, TALDOS DURASOL LTDA, RAUL AMARAL CAMPOS, 

DORA NOUGUES AMARAL CAMPOS, COLÉGIO ESTADUAL DE I E II GRAU 

JOAQUIM NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MARETTI - 

OAB:128.785/SP, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626, 

ROSANE C. REDER - OAB:MT/4693

 Ex positis, julgo procedente a presente ação de usucapião para o fim de 

declarar a favor do autor a USUCAPIÃO da área de 10.125,00 m2, situada 

neste município de Rondonópolis-MT, devidamente descrita e 

caracterizada na petição inicial. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com amparo no artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em 

julgado expeça mandado de registro do referido imóvel, em nome do autor 

ao Cartório Imobiliário, nos termos do art. 945, do CPC/73, vigente à época 

dos fatos, com cópia desta decisão. Após, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 24 de janeiro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430536 Nr: 12412-59.2009.811.0003

 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: JESL, MJSL, ROSIDELMA VIEIRA SOARES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN ARAUJO FALCAO, JOSE FALCAO DA 

SILVEIRA, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT, SHEILA DAL BO - OAB:MT/11951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATI - OAB:16943-A/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173477/SP

 .Código nº 430536.

Vistos etc.

1.0 - Observa-se que a menor Josy Elma Soares Lopes atingiu sua 

maioridade civil, determino a retificação na capa dos autos e nos demais 

registros.

Assim, intime o patrono constituído pelos autores para regularizar sua 

representação processual em relação a Josy Elma Soares Lopes, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2.0 - Cumpra a Sra. Gestora o disposto na primeira parte da decisão 

proferida à fls. 1.108, bem como os termos da decisão à fls. 1118, 

observando o valor do débito descrito à fls. 1134, procedendo o 

necessário.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 441483 Nr: 10153-57.2010.811.0003

 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: JULINDA DOURADO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA ANTONIA DA SILVA, ESPÓLIO DE 

AMADIO ANTONIO SELIS, AMADEU ANTONIO SELIS, ESPÓLIO DE HELENA 

ANTONIA SELIS, MARIA ANTONIA CELIS DA SILVA, JOLDEQUE SOARES 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inação do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a 

causa por mais de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, bem como 

considerando a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do feito, julgo extinto o processo, com 

amparo no artigo 485, inciso III e IV, do CPC. Deixo de condenar a autora 

ao pagamento das custas processuais por ser beneficiária da justiça 

gratuita. Deixo de fixar honorários advocatícios vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 705497 Nr: 163-71.2012.811.0003

 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: KATIO MICHELI DE OLIVEIRA SANTOS, DULCINÉIA DA 

CRUZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A
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 CD. PROC. 705497Vistos etc.Considerando que o laudo pericial à fls. 

197/203, restou inconclusivo, bem como que o despacho saneador (fls. 

127/128) deferiu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, 

designo audiência de instrução para o dia 19 de março de 2018 às 

14h00.Intime as partes, pessoalmente, para comparecem ao ato para 

prestarem depoimento pessoal, advertindo-as que o não comparecimento 

ou havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena de confesso nos 

termos do artigo 385, §1º, do CPC. (...)ica deferido o pedido, devendo a 

parte providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na 

escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que 

não haverá nova intimação para tal desiderato.Os patronos de ambas as 

partes deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. 

Optando as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714383 Nr: 9585-70.2012.811.0003

 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: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUZA E SILVA 

- OAB:13.965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 .Código nº 714383.

Vistos etc.

Considerando a decisão de mérito proferida nos autos; considerando, 

ainda, que o feito tramita há aproximadamente 04 (quatro) anos após o 

trânsito em julgado da sentença, sem que qualquer das partes tenha 

requerido o cumprimento de sentença; considerando, também, que o 

pedido à fls. 258, busca a reabertura da discussão inicial, portanto, 

incompatível com a atual fase processual.

Ademais, a sentença estipulou que o desconto dos empréstimos debitados 

em conta corrente deveriam ser limitados em 30% dos vencimentos 

líquidos do autor, sendo certo que não haveria o porque do encerramento 

da conta bancária como mencionado à fls. 196, que sequer foi 

comprovado.

Assim, indefiro o pedido à fls. 258 e determino a remessa dos autos ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Expeça Alvará para levantamento/devolução do valor depositado à fls. 

170, no importe de R$ 232,76 (duzentos e trinta e dois reais e setenta e 

dois centavos), em favor do autor em conta bancária a ser indicada em 05 

(cinco) dias.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729626 Nr: 10290-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO, MARTA 

REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE GOMES VIEIRA, ESPOLIO 

DE ISABEL PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 729626.

 Ação de Usucapião Extraordinário

 Requerentes: Marciano Custódio de Oliveira Neto e Outra

Requeridos: Espólio de José Gomes Vieira e Outra.

 Vistos etc.

MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO e MARTA REGINA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA, ambos qualificado nos autos, ingressaram com AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO contra ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES VIEIRA 

e ISABEL PEREIRA GOMES, todos também qualificados no processo.

 Intimados para promoverem os atos necessários para o regular 

andamento do feito, tanto na pessoa do seu patrono regularmente 

constituído, quanto pessoalmente, os autores quedaram-se inertes (fls. 

111 e 115).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

parte autora em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito. Embora devidamente intimados pessoalmente e na pessoa do 

patrono constituído nos autos.

 In casu, visível é a falta de interesse dos requerentes em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixaram de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido 

e regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia dos autores que não promoveram os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a 

causa por mais de 08 (oito) meses, julgo extinto o feito, com amparo no 

artigo 485, inciso III do CPC. Condeno os demandantes ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária vez que os demandados não 

foram citados e não constituíram advogado nos autos. Com o trânsito em 

julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730601 Nr: 11169-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA SOUZA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENILDO SANTOS RODRIGUES 

- OAB:22474/O MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 .Código nº 730601.

Vistos etc.

Observa-se que a tutela jurisdicional já foi entregue, restando devidamente 

cumprida com a reintegração da posse à fls. 229, não cabendo ao juízo 

promover os atos necessários para satisfação da pretensão à fls. 238, 

vez que cabível a parte interessada.

 Dessa forma, a requerente deverá manejar ação própria em busca do 

pretendido à fls. 237/238.

Encaminhe os autos ao arquivo com as devidas baixas.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737065 Nr: 16302-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FRANCISCO DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:MT/ 13.127-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 .Código nº 737065.
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Vistos etc.

Intime o executado para proceder o depósito do saldo remanescente do 

débito descrito à fls. 196, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

prosseguimento do feito.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775805 Nr: 4538-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 775805.

Vistos etc.

Intime a exequente para declinar o atual endereço da requerida para 

realização de sua citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778201 Nr: 5512-50.2015.811.0003

 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): NAIANE NOVAES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH 

BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Torno 

definitiva a medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo 

descrito na inicial nas mãos do credor. Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência 

somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a ré é 

assistida pela Defensoria Pública. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 09 de janeiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782608 Nr: 7255-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE XAVIER DE FIGUEIREDO, KLEBSON MARCIO 

DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO DE MORAES, INÊS 

OLIVEIRA DE MORAES, MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA, JANAINA ELIZA 

FRANQUINI, JOÃO MARTINS DO SANTOS, MIKAEL JUNIOR SILVA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT (ATUALIZADO) - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 782608

Vistos etc.

I - Considerando que as tentativas de citação do confinante Mikael Júnior 

Silva Oliveira restou infrutífera e os autores não lograram êxito em 

localizar o atual paradeiro do confinante, defiro a citação por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do 

CPC.

II – Certifique Sra. Gestora o decurso de prazo para apresentação de 

citação dos confinantes Miguel Rodrigues de Souza e Janaína Eliza 

Franquini.

III – Indefiro o pedido constante no item “3” à fls. 108. Intime os requerentes 

para informarem o atual endereço do requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, vez que compete a parte promover os meios necessários para o 

regular prosseguimento do feito.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 793334 Nr: 11608-81.2015.811.0003

 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: MEIRE RONNE DE SOUZA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Ex positis, julgo extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso V do CPC. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, IV, do CPC. 

Entretanto, o ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os 

requisitos legais, uma vez que a requerente goza do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804564 Nr: 16148-75.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINO GUEDES DOS REIS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ex positis, rejeito os embargos de declaração interpostos.Destarte, por se 

tratar de matéria de ordem pública, passo a analise das custas/despesas 

processuais descritas nos cálculos à fls. 45/46.O art. 90, §2º do CPC, 

dispõe o seguinte:“Art. 90 - (...)§2º - Havendo transação e nada tendo as 

partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.”A 

previsão do artigo supra se enquadra no caso dos autos, vez que no 

acordo não restou estabelecido que o autor seria o responsável pelas 

custas já que está albergado pelo pálio da Justiça Gratuita.Assim, ante o 

previsto no §2º do artigo 90, do CPC, as custas/despesas processuais 

descritas à fls. 45/46, deverão ser rateadas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada parte. Restando suspensa a imposição 

em face do autor, vez que é benefício da justiça gratuita.Intime a requerida 

para recolher sua cota parte das custas/despesas processuais, que 

perfazem o importe de R$ 259,39 (duzentos e cinquenta e nove reais e 

trinta e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias.Após, ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 

de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807467 Nr: 17172-41.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA PRADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 
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S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pleito inicial. Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios ao patrono da requerida, em verba que arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC. A sucumbência 

somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 11 

de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815070 Nr: 1237-24.2016.811.0003

 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: PAULO JERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG

 Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca do que entendem elas sobre as questões 

de fato e direito supostamente controvertidas.Embora o novo ordenamento 

processual tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os 

pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja 

oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o que garante 

a celeridade do processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação 

dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, 

intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se 

acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as 

provas que pretendem produzir, justificando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819456 Nr: 2727-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARMANDO ALVES, EUGENIA GUZ ALVES, 

CLOVIS MOREIRA DOS SANTOS, JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA, 

JOSEDI DOS SANTOS PORTELA, ADEMAR RODRIGUES DE LIMA, CASSIO 

GHIDELLA, NIZIA ALVES FERREIRA, CLENIO BUGNOTTO, JANE 

AMARANTE FREITAS BUGNOTTO, ESPOLIO DE EPIFANIO COELHO 

PORTELA, ZILZABETH DOS SANTOS, EURIPEDES FRANCO BORGES, 

FERNANDO MODESTO DE ABREU, MARIA DE LURDES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 Código Processo nº 819456

Vistos etc.

Considerando que houve a homologação e o depósito dos honorários 

periciais (fls. 635 e 651/652-v); e considerando a irresignação das partes, 

homologo a perícia realizada à fls. 424/589.

 Intime o devedor para proceder o pagamento no valor de R$ 498.045,40 

(quatrocentos e noventa e oito mil, quarenta e cinco reais e quarenta 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882480 Nr: 11140-49.2017.811.0003

 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: SUELY FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE XAVIER DE FIGUEIREDO, KLEBSON 

MARCIO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 882480

Vistos etc.

A autora requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que a demandante traga aos autos cópia de suas 

três últimas declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento 

e/ou CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 811906 Nr: 55-03.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 CD. PROC. 811906

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do e. TJMT, bem como da certidão de trânsito em 

julgado à fls. 190, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 422889 Nr: 5099-47.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCENA DANTAS & DANTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Código nº. 422889.

 Requerente: Paulo dos Reis Pereira dos Santos

 Requerida: Lucena Dantas & Dantes Ltda.

 Vistos etc.

 PAULO DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
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MATERIAS CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra 

LUCENA DANTAS & DANTAS LTDA., todas devidamente qualificados no 

processo, visando o recebimento do seu crédito.

 As partes compareceram nos autos à fls. 394/397 e noticiaram a 

realização de acordo, pleitearam a sua homologação e extinção do 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 394/397) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos dos dispostos nos 

artigos 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo Civil. Determino 

a baixa da restrição realizada pelo Sistema Renajud do veículo constante à 

fls. 384. Custas e honorários advocatícios na forma pactuada. Com a 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 30 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430146 Nr: 12102-53.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS ME, 

NELICE DA SILVA SOUZA, CELIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 430146

Vistos etc.

Com amparo no artigo 921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime o exequente para 

que promova o andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as advertências 

previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 746074 Nr: 5617-61.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO COLCHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 .Código nº 746074.

Vistos etc.

Sobre o laudo pericial constante à fls. 118/158, manifestem as partes no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1º, do CPC.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769580 Nr: 1959-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, 

SIRLEIA STROBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI, FELIPE 

SLAVIERO FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SANTOS LIMA JR - 

OAB:OAB PR 29950

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fls. 527, em razão de erro 

material.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 831164 Nr: 6128-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Código Processo nº 831164

Vistos etc.

I – Mantenho a decisão já proferida nos autos pelos seus próprios 

fundamentos.

 II – Aguarde eventual pedido de informação,

 III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 369402 Nr: 14814-55.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Código nº 369402

Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, apesar de irrisório perante o valor do débito, 

decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta 

bancária em nome do executado, no importe total de R$ 249,70 (duzentos 

e quarenta e nove reais e setenta centavos).

II - Intime o devedor, por intermédio de seu patrono constituído, para 

manifestar acerca da indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Intime o exequente para no mesmo prazo supra, manifestar se tem 

interesse no valor bloqueado.

IV - Vinda as manifestações, voltem-me os autos conclusos, 

imediatamente.

V - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de abril de 2016.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 369402 Nr: 14814-55.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Código Processo nº 369402
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Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora e avaliação dos imóveis sob as matrículas 

nº 862 e nº 3396, do CRI da Comarca de Pedra Preta/MT, pertencente ao 

devedor, resguardando a meação do cônjuge.

 II - A formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos 

artigos 844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência.

 III – Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, seu cônjuge, bem 

como os co-proprietários, nos termos dos artigos 841, §2º, 842, 843 e 

847, do CPC.

VI – Havendo o decurso do prazo sem manifestação, expeça Carta 

Precatória para a Comarca de Pedra Preta/MT, com prazo de 30 (trinta) 

dias, para avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. 

Após, digam as partes.

VII – Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769580 Nr: 1959-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, 

SIRLEIA STROBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI, FELIPE 

SLAVIERO FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SANTOS LIMA JR - 

OAB:OAB PR 29950

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DECISÃO DE FL. 525/525-Vº, BEM COMO 

DA PARTE EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, NO VALOR DE 

R$ 2.897,59, 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 DO ARTIGO 

523, §1º, DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 831164 Nr: 6128-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Código Processo nº 831164

Vistos etc.

Em consulta ao site do TJMT, observa-se que a decisão do Agravo de 

Instrumento nº. 1008822-85.2017.8.11.0000 negou seguimento ao recurso 

mantendo incólume a decisão do juízo a quo. Dessa forma, intime a parte 

embargada para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

920, I, do CPC).

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos.

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 874705 Nr: 8259-02.2017.811.0003

 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: ESPOLIO DE EUGENIO FLORENTINO DE ARAUJO 

JUNIOR, DIRCE FLORENTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERONE DO BRASIL COMPANIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT9708A

 Código nº. 874705.

 Vistos etc.

 ESPÓLIO DE EUGÊNIO FLORENTINO DE ARAÚJO JÚNIOR representado 

por DIRCE FLORENTINA DE SOUZA, qualificados nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO contra NERONE DO BRASIL 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, também 

qualificada no processo, em razão da constrição ocorrida no imóvel 

inscrito na Matrícula nº. 8.084, nos autos da execução em apenso, Código 

nº. 22721, alegando ser o real proprietário do mesmo.

 Na sequência, o requerente pleiteia à fls. 65, pela desistência da ação, 

com a anuência da embargada, bem como requer a devolução da Carta 

Precatória encaminhada ao Juízo da Comarca de Poxoréo/MT e a 

expedição de ofício para o cancelamento de hipotecas/penhoras sobre o 

referido bem imóvel.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

Observa-se dos autos, que a embargada anuiu com a desistência da 

presente demanda, conforme consta na assinatura do seu patrono 

constituído na petição à fls. 65.

 Ex positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e homologo o pedido 

de desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Determino a imediata devolução da Carta Precatória encaminhada ao Juízo 

da Comarca de Poxoréo/MT à fls. 60/61, nº. 627-28.2013.8.11.0014, 

Código nº. 62343, em razão do acordo entabulado entre as partes. 

Determino ainda, a baixa da penhora inscrita sob o imóvel Matrícula nº. 

8.084, à fls. 33 do processo em apenso, Código nº. 22721. Custas e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Considerando a desistência 

do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000152-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REINEHR (RÉU)

OSEAS DIAS DE MOURA (RÉU)

HONORIO GOMES DA SILVA FILHO (RÉU)

JANETE MOURA GOMES DA SILVA (RÉU)

OZIEL JARDIM DE MOURA (RÉU)

IDE ALVES DE MOURA (RÉU)

ANGELA JARDIM BOTELHO (RÉU)

DEUSINA BELA DE MOURA (RÉU)

MARIA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

OXLEI FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

MARIA ALVES LIMA DA SILVA (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (RÉU)

EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

dariluci gomes da silva (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUIZO DA Terceira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO:20 (vinte) DIAS JUSTIÇA 

GRATUITA DADOS DO PROCESSO: TIPO DE PROCESSO: [USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA] USUCAPIÃO (49) NÚMERO DO PROCESSO: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 297 de 516



1000152-83.2016.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00 CITANDO: 

MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF 090.015.909-00 FINALIDADE: 

CITAÇÃO da ré e confinante, atualmente em lugar incerto e não sabido, na 

forma do art. 246, IV, 256, II e 257, III do NCPC, dos termos da presente 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

Imóvel urbano situado na Avenida Dom Wunibaldo, lote 7, Centro A, quadra 

51A nesta cidade e comarca de Rondonópolis - MT, composto por : Lote 7 

que possui uma área total de 586,00 m2 (quinhentos e oitenta e seis 

metros quadrados), medindo 15,70 m (quinze metros e setenta 

centímetros) de frente, por igual aos fundos, com 40,00 m (quarenta 

metros) de ambos os lados . DESPACHO: .Processo nº 

1000152-83.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que as tentativas 

de citação da requerida Maria Aparecida da Silva restou infrutífera e o 

autor não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, hei por 

bem deferir a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos 

do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO Eu,LUCIANA 

GIARETTA SENEN, digitei. Rondonópolis - MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000377-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR SALIH CHARANEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA CASTRO PINHEIRO BRANDAO (REQUERIDO)

LUIZ INACIO BRANDAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) DIAS - JUSTIÇA 

GRATUITA Dados do Processo: Processo: 1000377-06.2016.8.11.0003 

Valor causa: R$ 70.000,00 Tipo: [Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio 

de Matrícula] PETIÇÃO (241) AUTOR: REQUERENTE: SAMIR SALIH 

CHARANEK RÉU: REQUERIDO: LUIZ INACIO BRANDAO, GILDA CASTRO 

PINHEIRO BRANDAO Pessoa(s) a ser(em) citada(s): Nome: LUIZ INACIO 

BRANDAO, CPF 442.334.181-68, e Nome: GILDA CASTRO PINHEIRO 

BRANDAO, RG 414800, em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(A)S REQUERIDO(A)S, acima qualificado, atualmente e lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta na petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) 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: Ação de nulidade de ato jurídico c/c 

cancelamento de registro público Decisão: .Processo nº 

1000377-06.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que as tentativas 

de citação dos requeridos restaram infrutíferas e o autor não lograram 

êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, hei por bem deferir a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 30 de novembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Giaretta 

Senen, digitei. Rondonópolis, 08 de fevereiro de 2018 Luciana Martins da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34106100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007459-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007459-54.2017.8.11.0003. Vistos etc. A exequente 

ingressou com a Ação de Liquidação de Sentença, com base no título 

oriundo da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita 

perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. A 

mencionada sentença declarou a nulidade dos contratos firmados entre 

todos os divulgadores com a empresa ré. A credora alega ter adquirido 

contas da empresa executada. Entretanto, não juntou os comprovantes de 

aquisição/pagamento e tampouco indicou seus valores. A sentença da 

Ação Civil Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Portanto, para que haja o cumprimento da sentença 

acima, faz-se necessário que cada divulgador (parte interessada, no caso 

a exequente), comprove a aquisição dos Kits/contas, bem como se houve 

ou não o recebimento de valores a qualquer título pela empresa requerida. 

Assim, com o fito de se evitar futuras alegações de nulidade processual, 

determino a intimação da exequente para que emende a inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, instruindo-a com os seguintes documentos essenciais: a) 

Comprovantes de pagamento para aquisição dos Kits/voips e ingresso na 

rede “telexfree”; b) Extratos bancários do período de março a julho de 

2013, e/ou o informe de rendimento para Imposto de Renda emitido pela ré 

(Cédula C), para demonstrar se houve ou não recebimento de valores pela 

executada; c) Demonstrativo de débito nos termos da sentença 

exequenda, emendando, inclusive, o valor da causa com o proveito 

econômico pretendido; d) Caso o ingresso tenha sido por meio de bônus 

de terceiro, apontar/qualificar quem é o terceiro, demonstrando que aquele 

era divulgador e comprovar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo. Ainda, no mesmo prazo supra, deverá a credora comprovar que 

preenche os pressupostos legais para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a última 

declaração de Imposto de Renda, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 

de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GUEDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE OAB - SP208598 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VR VEICULOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002133-16.2017.8.11.0003 AUTOR: SERGIO GUEDES 

DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - 

SP208598 RÉU: VR VEICULOS LTDA Advogado do(a) RÉU: DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000736-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. FERRARI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cumpra-se a deprecata. Caso haja ausência de 

algum documento imprescindível, intime-se e/ou oficie-se. Cumprida a 

missiva, devolva-se com as homenagens de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000781-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CANGUSSU CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 : 

1000781-86.2018.8.11.0003 REQUERENTE: EUCLIDES CANGUSSU 

CASTRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos e examinados. 

Considerando que não há pedido de Justiça Gratuita formulado na petição 

inicial, e que também não houve o recolhimento das custas processuais, 

determino a intimação do autor para emendar a inicial ou comprovar o 

pagamento das taxas. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000748-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR SIRILO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000748-96.2018.8.11.0003 REQUERENTE: CAIO CESAR SIRILO DE 

REZENDE REQUERIDO: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA Vistos e 

examinados. CAIO CÉSAR SIRILO DE REZENDE ingressou com a presente 

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA 

PAGA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” em face de PÔR DO SOL 

URBANIZAÇÕES LTDA. Na petição inicial o autor fez o seguinte relato: “Em 

05 de outubro de 2015, as partes celebraram um contrato de “Instrumento 

Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel”, sob nº. 0209/2015, 

onde o Requerente qualificado como comprador adquiriria um terreno para 

construção situado na Quadra 31, Lote 19, com área de 302.50 m², no 

Residencial denominado Parque das Laranjeiras, nesta cidade de 

Rondonópolis-MT no valor total de R$75.625,48 (setenta e cinco mil 

seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). As partes 

pactuaram contratualmente que o pagamento do imóvel se daria através 

de uma entrada no valor R$1.000,00 (um mil reais) no ato da assinatura do 

contrato, e duas prestações iguais no valor de R$1.012,50 (um mil e doze 

reais e cinquenta centavos) que foram devidamente pagas nas datas de 

05/11/2015 e 05/12/2015, e o restante seria parcelado em 144 (cento e 

quarenta e quatro) parcelas no valor de R$ 504,17 (quinhentos e quatro 

reais e dezessete centavos), corrigidas anualmente, e acrescida de juros 

remuneratório de 8% ao ano, e corrigidos monetariamente pelo índice do 

INPC, e inclusive o pagamento do IPTU a cargo do Requerente. O 

Requerente efetuou cumpriu com o pagamento das parcelas devidamente 

corrigidas até a data de 05/09 /2017, representando o total de R$ 

15.815,59 (quinze mil oitocentos e quinze reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme declaração de quitação parcial fornecido pela própria 

Requerida, e diante dos reajustes excessivos e a crise econômica que o 

nosso País enfrenta, o Requerente ficou impossibilitado de honrar com o 

compromisso avençado, e solicitou a rescisão contratual, contudo, a 

Requerida até o presente momento não efetuou a restituição dos valores 
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pagos conforme determina a Lei, bem como recusa-se a faze-lo, sob o 

argumento de que o contrato foi firmado sem previsão de rescisão e em 

caráter irrevogável, conforme afirmado em seu defesa apresentada nos 

autos da Reclamação perante o Procon sob nº 51.003001-17.000-3747 em 

anexo. Ressalta-se ainda que além das parcelas pagas a serem 

restituídas, o Requerente ainda terá direito ao reembolso devidamente 

corrigido das parcelas de IPTU do imóvel, os quais totalizam o valor de R$ 

1.236,13 (um mil duzentos e trinta e seis reais e treze centavos), 

conforme extrato em anexo. Frisa-se que no momento da venda do imóvel 

o vendedor da Requerida informou que caso o Requerente tivesse algum 

contratempo financeiro ou qualquer outro motivo, poderia requerer a 

devolução do valor pago, e agora negam-se a realizar a restituição com 

base em uma cláusula abusiva. Ante o exposto, não resta outra alternativa 

ao Requerente, senão a propositura da presente demanda, a fim de obter 

a devolução de todas as quantias pagas, com acréscimos legais e a 

devida rescisão do contrato, visto que a Requerida têm melhores 

condições de revender o terrento e ainda não ficaria no prejuízo”. 

Requereu a concessão de tutela antecipada para que a requerida seja 

intimada a se abster de incluir os dados pessoais do Requerente junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito em razão da inadimplência das parcelas 

vencidas ou vincendas, bem como abstenha-se de efetuar cobranças das 

mesmas. 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 que o 

contrato celebrado entre as parte prevê, para o caso de inadimplência, a 

rescisão do pacto e a retomada da posse do bem pela 

vendedora/requerida (conforme se infere da Cláusula Quinta, alínea “d”), 

não havendo previsão para a negativação do nome do comprador/autor. 

De outra banda, é inegável que o autor poderá sofrer prejuízos 

irreparáveis se, além da rescisão do contrato com a devolução do bem 

para a ré, vier a ter o seu negativado, implicando em dupla penalização, 

que prejudicará o desenvolvimento das suas atividades comerciais e 

mercantis. Desta feita, num primeiro momento, com a análise superficial 

das poucas provas que existem nos autos, o deferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para que a requerida se abstenha de efetuar a 

negativação do nome da parte autora nos cadastros de Proteção ao 

Crédito, referente ao débito originário do contrato objeto desta lide, 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 24 de Abril de 2018, às 

09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008716-17.2017.8.11.0003

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:

KARINE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ADRIELLY ALVES MAIA (EXECUTADO)

MARCELO DOS REIS MAIA (EXECUTADO)

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar a complementação 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão 

inserida no ID. 11068019

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001002-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON CAMPOS CARNEIRO (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:

MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001002-06.2017.8.11.0003 REQUERENTE: MAYCON 

CAMPOS CARNEIRO Advogados do(a) REQUERENTE: JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA - MT0011716A, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - 

MT21661/O REQUERIDO: MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME Advogado 

do(a) REQUERIDO: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SP136799 DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 
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(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707665 Nr: 2472-65.2012.811.0003

 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: RAQUEL DOS SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD RODRIGUES ROCHA JUNIOR, 

EDGARD RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO P. S. NAHSAN - 

OAB:11.867/MT, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 DEFIRO o pedido de parcelamento, em homenagem ao princípio 

constitucional do amplo acesso à justiça, que deverão ser pagas em 03 

(três) parcelas com vencimento mensal a partir do primeiro pagamento (fls. 

144).Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE 

INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS 

CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE 

PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) 

atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações 

apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao 

implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da 

justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será 

concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras 

modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte 

não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais. (AI 148946/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).As parcelas 

vincendas deverão ser pagas mensalmente, levando-se em consideração 

a data do primeiro pagamento e deverão os comprovantes aportar aos 

autos. Intimem-se as partes desta decisão e, após o pagamento, 

conclusos para decisão ou sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415386 Nr: 11104-22.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BERNARDES FREITAS, WILSON MARTINS 

CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B, IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a 

obrigação e extinto o processo, vez que o autor não se opôs ao 

pagamento ofertado pelo réu.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438695 Nr: 7362-18.2010.811.0003

 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: ROMAR F MANN & CIA LTDA, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU GEORGI - OAB:16087/RS, 

HERTON LUIS MUHLBEIER - OAB:RS/27.785, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, VALDEMIRO MUHLBEIER - 

OAB:38395/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há muito 

tempo, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências que 

lhe incumbiam.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora requereu dilação 

de 30 dias para se manifestar.

 Decorridos os 30 dias, nenhuma manifestação aportou aos autos, tendo a 

requerente, mais uma vez, quedado-se inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 Sem custas e sem honorários de sucumbência.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720223 Nr: 1270-19.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADALTON EDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONCALVES - 

OAB:MT/9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751378 Nr: 8496-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824773 Nr: 4535-24.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SPERLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418265 Nr: 712-86.2009.811.0003

 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): CARLOS ALBERTO HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Vistos e examinados.

Proceda-se a restrição do veículo descrito na inicial, através do Sistema 

Renajud.

Após, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 721602 Nr: 2623-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da exceção 

de pré-executividade apresentada em folhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729899 Nr: 10521-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751165 Nr: 8382-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA, LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE, CLEBERSON 

DALLEGRAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da exceção 

de pré-executividade apresentada em folhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762079 Nr: 14537-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELTO DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T J R CONSTRUTORA LTDA ME, O J DE 

OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:OAB/MT 18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793221 Nr: 11572-39.2015.811.0003

 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): MARIA LUCIENE DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Cristina Berté - 

OAB:MT0018455, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:OAB/MT 

22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795234 Nr: 12489-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 
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correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799997 Nr: 14405-30.2015.811.0003

 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: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAL LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBERE RICARDO JANUARIO 

EVANGELISTA - OAB:292032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403025 Nr: 16532-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Tendo em conta a notícia de que o acordo homologado foi devidamente 

cumprido, 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.: 406461 Nr: 2165-53.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Vistos e examinados.

Reitere-se a intimação do perito, fazendo consignar que trata-se de 

reiteração e solicitando resposta no prazo de 05 dias, sob as penas da lei.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413896 Nr: 9578-20.2008.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B

 Intimação do patrono do requerido para no prazo legal, manifestar sobre 

os embargos de declaração de fls. 249/308.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710273 Nr: 5232-84.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Analisando os autos, verifica-se que a parte autora requereu a extinção 

do feito, em razão do pagamento, conforme petição de fls. 99.

 Tendo em conta que o executado é revel e que existe nos autos a notícia 

do pagamento da obrigação, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 712795 Nr: 7878-67.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MILHOMEM DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação.

O requerido ainda não foi citado, não tendo sido ofertada a contestação.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737343 Nr: 216-81.2014.811.0003

 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: OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILTON RAMOS VARANDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Vistos e Examinados.

 Examinando os autos, verifica-se que o perito nomeado requereu a 

prorrogação do prazo para entrega do laudo pericial.

 Defiro a dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias, conforme requerido 

pelo Sr. Perito, a fim de que o expert promova a conclusão do laudo 

pericial.

 Após, com a entrega do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 737876 Nr: 605-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:31618/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fl. 71 nos termos seguintes:" DAS DILIGÊNCIAS - 

Considerando as três diligencias realizadas no local, foram estas cotadas 

em complementação as diligências depositadas, em R$ 108,00 ( Cento e 

Oito Reais), que deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no 

Link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao 

indicando o Oficial WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA para 

recebimento dos valores, tudo conforme determina o Provimento 

7/2017-CGJ. No caso de dúvidas para geração da guia, a parte pode 

entrar em contato com a Central de Mandados do Fórum de 

Rondonópolis/MT pelo telefone 66- 3410 6100. Nada mais."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 748996 Nr: 7246-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE HENRIQUE ALVES DE SOUZA, ADELAIDE 

STUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, METLIFE METROPOLITAN LIFE 

SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA S. DE A. MORAES 

LEMES - OAB:OAB/MT 14.334 B, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/ 

RJ 86235, GUSTAVO GOULART VENERANDA - OAB:81329/MG, Mônica 

Cristina Felizardo Vasconcellos - OAB:13.237-B

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 O feito foi sentenciado às fls. 96/99, condenando a requerida METLIFE ao 

pagamento total da apólice; a ré interpôs recurso de apelação, agravo 

regimental e recurso especial, os quais todos foram improvidos.

 Com o retorno dos autos, as partes foram intimadas para manifestarem 

quanto ao prosseguimento do feito, tendo a autora pleiteado o 

cumprimento de sentença.

 Intimada a parte para satisfazer o cumprimento da obrigação, esta 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 153.

 Foi deferida a penhora de valores, conforme decisão de fls. 154.

Às fls. 163 o Juízo fixou honorários advocatícios para a fase de execução 

de sentença em 20% sobre o valor do débito e deferiu o levantamento do 

valores constritos através de alvará.

 Ato contínuo, a parte exequente pugnou pela penhora online do saldo 

remanescente (R$13.934,44), deferida às fls. 176.

 Devidamente intimada acerca da penhora realizada, a parte executada 

quedou-se inerte, como certificado às fls. 180.

 Assim, respeitado o disposto no art. 854, §5º do CPC e com fulcro no teor 

do art. 904, primeira parte, autorizo o levantamento dos valores 

bloqueados (R$13.934,44), devendo ser observada a conta bancária 

indicada pelo exequente, observando-se os instrumentos de fls. 14 e 133.

 Visto que não houve insurgência ou pedido de prosseguimento do feito 

pela parte exequente, com fulcro no previsto no art. 904, inciso I, do CPC, 

declaro a satisfação da obrigação.

Com fulcro no disposto no art. 924, inciso II, do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.

Expeça-se o competente alvará, com fulcro nas disposições contidas da 

CNGC/MT.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759935 Nr: 13312-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA RABONI FAXINA - 

OAB:276336/SP

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença (honorários). Retifique-se a 

autuação.

 Inicialmente, consigno que o advogado pode executar, em seu próprio 

nome, os honorários de sucumbência, atentando-me ao pedido de fls. 35.

 Ante o teor da manifestação de fls. 66, proceda-se a pesquisa de bens 

junto ao sistema INFOJUD, observando-se os dados do executado BANCO 

CREDIBEL S.A.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 773235 Nr: 3665-13.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISPO DE OLIVEIRA, LUCIENE BISPO DE 

OLIVEIRA, LUCIMAR BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES 

- OAB:OAB/MT 17.292

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fl. 254 nos termos seguintes:1. Certifico que não foi 

possível intimar Vera Lucia Bispo de Oliveira tendo em vista que percorri 

toda a rua descrita no mandado e não localizei o endereço, sendo o imóvel 

de n 48 o mais próximo encontrado. Os moradores da rua descrita no 

mandado não souberam informar onde o intimando reside. 2. Certifico que 

não foi possível intimar Luciene Bispo de Oliveira tendo em vista que o 

imóvel estava fechado e sem morador em todas as diligências realizadas 

nos dias 11/01/2018, 12/01/2018 e 15/01/2018, nem mesmo os vizinhos 

souberam informar onde o intimando se encontrava . Wellon Vinicius 

Marques de Souza, Matrícula 26060, Oficial de Justiça. 3. Certifico que não 

foi possível intimar Lucimar Bispo De Oliveira tendo em vista que o imóvel 

estava fechado e sem morador em todas as diligências realizadas nos 

dias 11/01/2018, 12/01/2018 e 15/01/2018, nem mesmo os vizinhos 

souberam informar onde o intimando se encontrava . Wellon Vinicius 

Marques de Souza, Matrícula 26060, Oficial de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 791084 Nr: 10668-19.2015.811.0003

 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: ALMIRA DE ARAUJO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:MT 6.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789, MAX PAULO DE 

SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, manifestar sobre os 

embargos de declaração de fls. 157/159.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 795969 Nr: 12779-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO MAIA MERCADO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, RICARDO FELIPE MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMAGRICOLA S/A IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT, ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR - OAB:OAB/MT 

20589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE NOVELLI SIRAGNA 

- OAB:163.303/SP, Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto - 

OAB:154.402/SP

 Desse modo, não há como prosperar o pedido de fls. 99/101. Nesse 

sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO ¿ Apelação cível ¿ 

Cumprimento de sentença ¿ Honorários advocatícios ¿ Sucumbência 

recíproca - Compensação (Súmula nº 306, STJ)¿ Saldo de verba honorária 

inexistente ¿ Extinção da pretensão executória ¿ Manutenção da sentença 

- Desprovimento. - Preceitua o caput do art. 21 do Código de Processo 

Civil que "se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas". - "Os honorários advocatícios devem ser 

compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o 

direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a 

legitimidade da própria parte". (Súmula nº 306, STJ)- Revela-se correta a 

decisão que extinguiu a fase de cumprimento de sentença visando 

unicamente o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, já 

que inexistente saldo em favor do apelante, em virtude da compensação 

determinada. V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima 

identificados, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00028545120158150000, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES 

ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 27-10-2015).No mais, DEFIRO a 

expedição do alvará exclusivamente para o levantamento da quantia 

incontroversa de R$366,38 (trezentos e sessenta e seis reais e trinta e 

oito centavos), atentando-me ao comprovante de fls. 107, bem como o 

instrumento acostado às fls. 17. Intimem-se as partes desta decisão. 

Certificado o decurso de prazo para a interposição de eventual recurso, 

retornem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802936 Nr: 15570-15.2015.811.0003

 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): BRUNO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812268 Nr: 205-81.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES MONIQUE LTDA., MOACIR MARTINS 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 INTIMAÇÃO do patrono do réu para no prazo legal se manifestar sobre os 

embargos de declaração de folhas 126/132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818660 Nr: 2445-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINA MARIA RIBEIRO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANA FERREIRA VASCONCELOS, LUIZ 

PAIVA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822067 Nr: 3632-86.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL LD21 PF - EMPRESA BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, manifestar sobre os 

embargos de declaração de fls. 83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403044 Nr: 16562-54.2007.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADOS AMERICA MULTICART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do patrono do requerido para no prazo legal, manifestar sobre 

os embargos de declaração de fls. 131/133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408813 Nr: 4505-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCOS CAMPOS BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:MT/8.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Vistos e Examinados.

 Defiro a inclusão do nome da parte executada nos Cadastros de 

Inadimplentes, com fulcro no art. 782, §3º do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413793 Nr: 9493-34.2008.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ PEZZARICO, MARCOS EUGENIO 

PEZARICO, INES MARIA IZOTON PEZARICO, CRISTIANE PEZARICO 

SIMÕES NOGEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT, TATIANA 

CRISTINA B. CAMPOS COSTA - OAB:7.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427806 Nr: 9978-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:53.588/RJ, EDUARDO CHALFIN - OAB:OAB/MT 20.332-A

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, manifestar sobre os 

embargos de declaração de fls. 1291/1294.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440707 Nr: 9376-72.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR 

- OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP/258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:OAB/MT 18.032 A

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que o autor não se opôs ao pagamento pelo réu.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pela parte autora.

 Após o transito em julgado, expeça-se o alvará.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441461 Nr: 10131-96.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, DURINE GIONGO OU DORINE 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 Intimação do patrono do executado para no prazo legal, manifestar sobre 

os embargos de declaração de fls. 387/388

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441739 Nr: 10409-97.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAIR ALVES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, MONICA DE 

LOURDES CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Vistos e Examinados.

 Considerando-se que há nos autos alegação de fraude à execução, o 

Juízo determinou a intimação da parte exequente para complementar o 

pedido de fls. 214, observando-se a regra do art. 792, § 4º do Código de 

Processo Civil/2015, que dispõe:

 “792 CPC:

 § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o 

terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no 

prazo de 15 (quinze) dias”.

Posteriormente, aportou ao feito petição da parte exequente postulação a 

expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis.

 Em relação ao pedido de fls. 216, indefiro, pois é providência que cabe à 

parte. É ônus do autor a localização do terceiro adquirente.

Desse modo, intime-se a parte exequente para as providências 

necessárias, no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445994 Nr: 1176-42.2011.811.0003

 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: CIVALDO SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, confirmo a liminar e, com fulcro no disposto no artigo 487 

inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a ação, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

atualizados com correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e 

juros de mora da data da negativação indevida, nos termos da Súmula nº 

54 do STJ. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Com 

fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, 

§2º, incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º 

do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as 

mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir 

a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 446191 Nr: 1373-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO LUIZ LOPES DA 

SILVA - OAB:26155/GO

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls.195.
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Proceda-se com a inclusão de restrição judicial no sistema RENAJUD.

Com o resultado, vistas dos autos à exequente, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448194 Nr: 3373-67.2011.811.0003

 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: GERACI GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIL SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO 

LTDA, MANOEL MESSIAS SANTANA, MARIA DA SILVA TEIXEIRA, 

MANOEL DO BOM DESPACHO, SÉRGIO BATISTA DA SILVA, ALEX 

GONÇALVES BOM DESPACHO, GIZELI GONÇALVES BOM DESPACHO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para no prazo legal fornecer cópia 

da sentença de fls. 1620/163e retirar o mandado de averbação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449911 Nr: 5091-02.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados.

 Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao Detran em nome da 

parte executada.

Com o resultado, 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.: 701827 Nr: 9805-05.2011.811.0003

 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): SULEIKA PEREIRA DE FARIAS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 79).

 Devidamente intimada através de edital para o cumprimento da obrigação, 

a parte devedora quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 88.

 A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de 

execução, indicando o valor que entende correto (R$18.962,76).

 Considerando-se que a parte exequente não teve vista dos autos após a 

manifestação de fls. 100/101 e, que, se trata de novo fundamento 

(excesso de execução), dê-se vista dos autos a ela, observando-se o 

prazo legal.

 Com a vinda da manifestação, conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753649 Nr: 9625-81.2014.811.0003

 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: ALCIDES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, ANA EVA MELO DE SOUZA, JOSE GOMES DE SOUZA, ANTONIO 

VILA DE MIRA, ANTONIO MIGUEL ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e Examinados.

 Os autos vieram conclusos para deliberação, contudo, tendo em vista 

lembrete de juntada de petição via sistema APOLO: “Protocolado em 

Rondonópolis. Protocolo Nº: [A-653153] - [01/02/2018]. Envio do Alerta: 

02/02/2018 08:59 - Código Processo.”, proceda-se a juntada, bem como a 

baixa do lembrete.

 No mais, face às informações trazidas às fls. 103, necessária a intimação 

pessoal da parte autora (herdeiras) sobre seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10(dez) dias, observando-se o 

endereço descrito às fls. 97 e 100.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 767230 Nr: 985-55.2015.811.0003

 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: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, manifestar sobre os 

embargos de declaração de fls. 255/259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 794155 Nr: 11998-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 794991 Nr: 12365-75.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO- SICREDI SUL MT, 

SEGURADORA ICATU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 
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ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos e Examinados.

 Ante as alegações dispendidas pela parte autora às fls. 253/257, e, para 

melhor análise do pedido pretendido, intime-se a parte demandada para, no 

prazo legal, trazer aos autos cópia da apólice na íntegra (n. 175651-2), 

referente a previdência objeto da lide, cuja beneficiária era a falecida 

Suzany Beatriz Vitória de Souza (fls. 45).

 Com a vinda da referida documentação, conclusos para prolação da 

sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798246 Nr: 13570-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON VAN DER SAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798534 Nr: 13714-16.2015.811.0003

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls.48, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804373 Nr: 16063-89.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE ASSOCIADOS 

DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, ATACADÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, manifestar sobre os 

embargos de declaração de fls. 152/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 809138 Nr: 17709-37.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, JOÃO ANTONIO 

FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431 A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015), apresentar suas contrarrazões à apelação do 

requerido de fls. 135/140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 809636 Nr: 17823-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO BARBOSA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, manifestar sobre os 

embargos de declaração de fls. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821682 Nr: 3490-82.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PRATES LTDA ME, JOSE 

CORREA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822758 Nr: 3880-52.2016.811.0003

 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: ROSENI SIQUEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação do patrono do autor para no prazo legal, manifestar sobre os 

embargos de declaração de fls. 132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825068 Nr: 4634-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER AGROINDUSTRIAL IMP E 

EXPORTAÇÃO LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO, SARAH 

CRISTINA ARGOLO LOBO, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 877654 Nr: 9431-76.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE SOUZA, CLAUDEMIR FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TUPY DE 

AGUIAR - OAB:SP/66.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816782 Nr: 1838-30.2016.811.0003

 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: ALGONORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP, JOÃO 

DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 ALGONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP ingressou com a 

presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de ALEXANDRE AUGUSTIN 

e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, requerendo que conste da lista de 

credores que o seu crédito é de R$162.118,05

 O feito teve seu regular processamento, e o administrador 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$95.737,63.

 Este juízo determinou que os cálculos fossem refeitos, com a atualização 

do valor original do crédito com todos os encargos contratados, da data 

do vencimento até a data do pedido de recuperação judicial; e após, com 

correção monetária (fls. 187/188).

 O Ministério Público defendeu que o crédito seja atualizado somente até a 

data do pedido de recuperação judicial.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que há equívoco na 

decisão proferida, uma vez que o crédito deve ser atualizado somente até 

a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do disposto no artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005.

 Isto posto, torno sem efeito a parte da decisão judicial de fls. 187/188 que 

determinou que, após a data do pedido de recuperação judicial, seja o 

crédito atualizado com correção monetária.

 Em consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

impugnação, determinando que seja procedida a retificação da lista de 

credores do processo de recuperação judicial dos impugnados, para que 

conste como crédito do impugnante o valor de R$ R$95.737,63 na classe 

dos credores ME/EPP.

 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.: 815329 Nr: 1338-61.2016.811.0003

 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: MUZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, TIAGO LUIS 

COELHO DA ROCHA MUZZI, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 

130559, JUSCIELE MORETTI DE MELO - OAB:18451

 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.

 MUZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS ingressou com a presente 

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE 

HONORATO DE FREITAS, requerendo que conste da lista de credores que 

o seu crédito é de R$456.228,63.

 O feito teve seu regular processamento, e o administrador judicial 

apresentou novos cálculos, atualizando o crédito do impugnante até a data 

do pedido de recuperação judicial.

 O Ministério Público concordou com os cálculos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Tendo em conta que o administrador judicial apresentou novos cálculos 

do crédito do impugnante, e que 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 que seja procedida a retificação da lista de credores do 

processo de recuperação judicial dos impugnados, para que conste como 

crédito do impugnante o valor de R$333.082,60.

 Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, condeno os 

impugnados ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, devidamente 

atualizado.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439333 Nr: 8000-51.2010.811.0003

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PRISCILA BONIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo legal, manifestar-se 

sobre os embargos de declaração de folhas 232.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815308 Nr: 1328-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME, PAULO DE 

BARROS TOLENTINO, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - OAB:15465, 

EDSON RITTER - OAB:OAB/MT15465, JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O

 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.

 PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME ingressou com a presente 

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE 

HONORATO DE FREITAS, requerendo que conste da lista de credores que 

o seu crédito é de R$167.758,30.

 O feito teve seu regular processamento, e o administrador judicial 

apresentou novos cálculos, atualizando o crédito do impugnante até a data 

do pedido de recuperação judicial.

 O Ministério Público concordou com os cálculos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Tendo em conta que o administrador judicial apresentou novos cálculos 

do crédito do impugnante, e que 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 que seja procedida a retificação da lista de credores do 

processo de recuperação judicial dos impugnados, para que conste como 

crédito do impugnante o valor de R$100.315,90.

 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.: 817781 Nr: 2146-66.2016.811.0003

 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: SECCO VIEIRA & CIA LTDA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 SECCO VIERIRA & CIA LTDA ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, requerendo que conste da lista de credores que o seu crédito é 

de R$543.245,95.

 O feito teve seu regular processamento, e o administrador judicial 

apresentou novos cálculos, atualizando o crédito do impugnante até a data 

do pedido de recuperação judicial.

 O Ministério Público concordou com os cálculos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Tendo em conta que o administrador judicial apresentou novos cálculos 

do crédito do impugnante, e que 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 que seja procedida a retificação da lista de credores do 

processo de recuperação judicial dos impugnados, para que conste como 

crédito do impugnante o valor de R$469.329,59.

 No que tange à classe de credores, deve o impugnante ser mantido na 

CLASSE ME e EPP.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 845571 Nr: 10147-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO TOLEDO DA COSTA, 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, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS - 

OAB:OAB/GO 28773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Por serem tempestivos (fls. 32), RECEBO OS EMBARGOS DE TERCEIRO.

 No que tange ao pedido liminar de cancelamento da restrição, hei por bem 

em INDEFERIR no presente momento, haja vista que, como bem 

ressaltaram a administradora judicial e o Ministério Público, o veículo 

consta da relação de bens de propriedade da falida, apresentada pela 

mesma nos autos do processo falimentar, e eventual alienação ocorreu à 

revelia do Juízo, sem a devida autorização judicial.

 Determino a intimação da falida para que, no prazo legal, manifeste-se 

nos autos.

 Acolho o pedido da administradora judicial, para a oitiva do proprietário 

anterior do bem, indicado pelo embargante, determinando a intimação 

deste para que, no prazo de 10 dias, traga aos autos o endereço completo 

onde o mesmo possa ser localizados para a intimação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413150 Nr: 8933-92.2008.811.0003

 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: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 monetária desde a data do sinistro (fls. 323). Com a juntada dos cálculos, 

que deverão ser apresentados no prazo máximo de 15 dias, 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, para o cumprimento da 

condenação que já transitou em julgado. 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.: 815539 Nr: 1407-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENCORE GRAIN B.V. ("GLENCORE"), JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/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.

 GLENCORE GRAIN B.V. ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, requerendo que conste da lista de credores que o seu crédito é 

de US$11.685.826,08.

 O feito teve seu regular processamento, e o administrador judicial 

apresentou novos cálculos, atualizando o crédito do impugnante até a data 

do pedido de recuperação judicial.

 O Ministério Público concordou com os cálculos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Tendo em conta que o administrador judicial apresentou novos cálculos 

do crédito do impugnante, e que procedeu a atualização dos valores nos 

exatos termos em que determina a Lei 11.101/2005 (artigo 9º, inciso II), 

JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, determinando que seja 

procedida a retificação da lista de credores do processo de recuperação 

judicial dos impugnados, para que conste como crédito do impugnante o 

valor de US$11.685.826,08.

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.: 815937 Nr: 1525-69.2016.811.0003

 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: VALTRA DO BRASIL LTDA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ALVES LELIS NETO - 

OAB:RS/29.684, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, 

VINÍCIUS GAZZOLA AIUB LAZARO - OAB:94717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 

ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de 

ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, requerendo 

que conste da lista de credores que o seu crédito é de R$1.970.586,00.

 O feito teve seu regular processamento, e o administrador judicial 

apresentou novos cálculos, atualizando o crédito do impugnante até a data 

do pedido de recuperação judicial.

 O Ministério Público concordou com os cálculos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Tendo em conta que o administrador judicial apresentou novos cálculos 

do crédito do impugnante, e que 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 que seja procedida a retificação da lista de credores do 

processo de recuperação judicial dos impugnados, para que conste como 

crédito do impugnante o valor de R$1.532.460,86 na classe dos credores 

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.: 823662 Nr: 4180-14.2016.811.0003

 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: J.ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS ingressou com a presente 

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE 

HONORATO DE FREITAS, requerendo que conste da lista de credores que 

o seu crédito é de R$199.922,45.

 O feito teve seu regular processamento, e o administrador judicial 

apresentou novos cálculos, atualizando o crédito do impugnante até a data 

do pedido de recuperação judicial.

 O Ministério Público concordou com os cálculos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Tendo em conta que o administrador judicial apresentou novos cálculos 

do crédito do impugnante, e que 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 que seja procedida a retificação da lista de credores do 

processo de recuperação judicial dos impugnados, para que conste como 

crédito do impugnante o valor de R$135.289,36 na classe dos credores 

trabalhistas.

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.: 824104 Nr: 4293-65.2016.811.0003

 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, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THONON E MENDONÇA SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA MOISES MENDONCA - 

OAB:SP/210.867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:211808/SP

 Vistos e examinados.

 ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS ingressaram 

com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO requerendo que conste da 

lista de credores que o crédito de THONON E MENDONÇA SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS é de R$861.549,23.

 O feito teve seu regular processamento, e o administrador 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$705.609,60.

 Este juízo determinou que os cálculos fossem refeitos, com a atualização 
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do valor original do crédito com todos os encargos contratados, da data 

do vencimento até a data do pedido de recuperação judicial; e após, com 

correção monetária (fls. 55/56).

 O Ministério Público defendeu que o crédito seja atualizado somente até a 

data do pedido de recuperação judicial.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que há equívoco na 

decisão proferida, uma vez que o crédito deve ser atualizado somente até 

a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do disposto no artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005.

 Isto posto, torno sem efeito a parte da decisão judicial de fls. 55/56 que 

determinou que, após a data do pedido de recuperação judicial, seja o 

crédito atualizado com correção monetária.

 Em consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

impugnação, determinando que seja procedida a retificação da lista de 

credores do processo de recuperação judicial dos impugnados, para que 

conste como crédito do impugnante o valor de R$705.609,60na classe dos 

credores trabalhistas.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824105 Nr: 4294-50.2016.811.0003

 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, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15836, 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: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:MT/6923B

 Vistos e examinados.

 ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS ingressaram 

com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, requerendo que conste da 

lista de credores que o crédito de AGROCETE INDÚSTRIA DE 

FERTILIZANTES LTDA é de R$1.172.848,24.

O feito teve seu regular processamento, e o administrador judicial 

apresentou novos cálculos, afirmando que mencionado crédito é tal como 

consta da lista de credores publicada: R$2.386.945,96.

O Ministério Público concordou com os cálculos apresentados pelo 

administrador judicial.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Tendo em conta que o administrador 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), e 

encontrou o mesmo valor que consta da lista de credores que foi 

publicada, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, mantendo o 

crédito objeto desta lide no valor de R$2.386.945,96, 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.: 852698 Nr: 669-71.2017.811.0003

 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: ROCCO & ZONZINI ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 ROCCO & ZONZINI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 

ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de 

ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, requerendo 

que conste da lista de credores que o seu crédito é de R$193.469,77.

 O feito teve seu regular processamento, e o administrador judicial 

apresentou novos cálculos, atualizando o crédito do impugnante até a data 

do pedido de recuperação judicial.

 O Ministério Público concordou com os cálculos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Tendo em conta que o administrador judicial apresentou novos cálculos 

do crédito do impugnante, e que 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 que seja procedida a retificação da lista de credores do 

processo de recuperação judicial dos impugnados, para que conste como 

crédito do impugnante o valor de R$64.378,54 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 854661 Nr: 1293-23.2017.811.0003

 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: RICARDO JERONIMO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO TRANSAMERICA, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Por serem tempestivos (fls. 32), RECEBO OS EMBARGOS DE TERCEIRO.

 No que tange ao pedido liminar de cancelamento da restrição, hei por bem 

em INDEFERIR no presente momento, haja vista que, como bem 

ressaltaram a administradora judicial e o Ministério Público, o veículo 

consta da relação de bens de propriedade da falida, apresentada pela 

mesma nos autos do processo falimentar, e eventual alienação ocorreu à 

revelia do Juízo, sem a devida autorização judicial.

 Determino a intimação da falida para que, no prazo legal, manifeste-se 

nos autos.

 Acolho o pedido da administradora judicial, para a oitiva do proprietário 

anterior do bem, determinando a intimação do mesmo para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, informando detalhadamente 

como se deu a aquisição do bem objeto da lide.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007367-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOCRATES DUCCI COBIANCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (RÉU)

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (RÉU)

CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP (RÉU)

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 : 

1007367-76.2017.8.11.0003 AUTOR: SOCRATES DUCCI COBIANCHI RÉU: 

CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP, JOSMAR OLIVEIRA 

DE CARVALHO, SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO Vistos e 

examinados. Sócrates Ducci Cobianchi ingressou com a presente “AÇÃO 

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO com pedido de tutela 

antecipada C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS” em face de Carvalho e 

Manhani de Carvalho, Josmar Oliveira de Carvalho e Suely Maria Manhani 

de Carvalho. Na petição inicial, o autor afirmou que celebrou contrato de 

locação com a primeira requerida (ficando os demais como fiadores) e que 

a ré está inadimplente com o pagamento dos alugueres. Requereu a 

concessão de liminar de despejo. DECIDO. Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

que tange ao pedido de liminar de despejo, cediço que a alteração trazida 

pela Lei 12.112, de 09 de dezembro de 2009, ampliou as possibilidades de 

concessão do despejo liminar regulado pelo §1° do artigo 59 da Lei 

8.245/91. Dentre elas, agora, inclui-se a previsão de concessão da liminar 

de desocupação, desde que prestada caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nos casos de “falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” Todavia, nota-se que o art. 59 § 1º, em seu inciso IX, veda 

expressamente a concessão de liminar em ação de despejo quando o 

contrato estiver garantido por fiança, situação esta verificada nos autos, o 

que impede o deferimento da medida. Senão vejamos: “Art. 59 – (...) § 1º - 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX - a falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade da concessão da 

liminar de despejo sem a oitiva da parte contrária, ainda que se preste a 

caução, porque há garantia na modalidade fiança, consoante o próprio 

autor afirmou na petição inicial. Nesse sentido: “AGRAVO - AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO - 

LIMINAR INDEFERIDA - CONTRATO DE ALUGUEL GARANTIDO POR 

FIANÇA - NÃO PREENCHIDO O REQUISTO PARA O DESPEJO LIMINAR 

(ART. 59, § 1º, IX, DA LEI 8.245/91) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O não preenchimento de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 59 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) obsta a ordem de despejo 

vindicada em caráter liminar.” (AI 22072/2013, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/07/2013, Publicado no DJE 23/07/2013). “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS 

ALUGUÉIS DE LOJA DE USO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – PEDIDO 

DE LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, INC. IX, DA LEI 8.245/91 – 

EXISTÊNCIA DE GARANTIA (FIANÇA) CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da antecipação 

de tutela nas ações de despejo desde que estejam presentes os 

requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ). 

Estando demonstrado nos autos que o contrato está provido por uma das 

garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (fiança), impõe-se o 

indeferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento do 

aluguel e seus acessórios.” (AI 19988/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014). Ante o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO, 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 24 de Abril de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002298-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA OAB - SP315407 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERIDO)

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

ABJ TRADING LLP (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

GERALDO VIGOLO (REQUERIDO)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERIDO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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 : 

1002298-63.2017.8.11.0003 REQUERENTE: FAZENDAS PAULISTAS 

REUNIDAS LTDA REQUERIDO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA, BOM 
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JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA 

LTDA, ABJ TRADING LLP, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, AUTO 

POSTO TRANSAMERICA LTDA, BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA, 

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W 

W AGROPECUARIA LTDA., FAZENDA SAO JORGE LTDA, FAZENDA SAO 

BENEDITO LTDA, FAZENDA SAO MATEUS LTDA, FAZENDA SAO JOSE 

LTDA, NELSON JOSE VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO, 

GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO Vistos e 

examinados. FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA ingressou com a 

presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO requerendo a exclusão do seu 

crédito do processo de recuperação judicial do grupo BOM JESUS, sob o 

argumento de que o mesmo tem origem em contrato firmado com as 

pessoas físicas. O feito teve seu regular processamento e a 

administradora judicial, bem como o membro do Ministério Público, 

requereram o acolhimento da impugnação. Os impugnados também não se 

voltaram contra o pedido formulado. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise acurada dos autos 

verifica-se que o Contrato de Compra e Venda (Id. 6074532) e os 

Contratos de Arrendamento (Ids 6074562 e 6074578) foram celebrados 

entre a impugnante e as pessoas físicas Nelson, Geraldo, Edilene e 

Rosemari. Ocorre que, conforme se infere dos autos principais, 

mencionadas pessoas foram excluídas do processo de recuperação 

judicial. Deste modo, ainda que a decisão que determinou a exclusão 

esteja sub judice, o crédito detido pela impugnante não está sujeito ao 

processo Recuperação Judicial. Nesse contexto, JULGO PROCEDENTE a 

presente impugnação, determinando a EXCLUSÃO DO CRÉDITO listado em 

favor das Fazendas Paulistas Reunidas do processo de recuperação 

judicial a que esta impugnação se refere. Publique-se. Intime-se. Sem 

honorários, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000729-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRUZ DE LIMA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: MARIA CRUZ DE LIMA SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Vistos e 

examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ANTONIA DE ARRUDA (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: LUCILA ANTONIA DE ARRUDA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça 

Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000738-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERNANDO PIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: 

IGOR FERNANDO PIO DECISÃO Vistos e examinados. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) 

Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 24/04/2018, às 10h30min. 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.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000745-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMANCIO - ME (RÉU)

JOSE AMANCIO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000745-44.2018.8.11.0003 AUTOR: BANCO 

BRADESCO S.A. Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI 

- MT0003056A RÉU: JOSE AMANCIO - ME, JOSE AMANCIO Advogado 

do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO MONITÓRIA cuja petição inicial contém os requisitos do §2º do 

artigo 700 do CPC. Assim, por ser evidente o direito do autor, defiro a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento da obrigação e o pagamento dos honorários advocatícios 

no valor de 5% sobre o valor atribuído à causa, conforme requerido na 

inicial, nos termos do artigo 701 do CPC, anotando-se, nesse mandado, 

que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de custas (artigo 701, §1º do 

CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. RENAN 

CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 885937 Nr: 40-63.2018.811.0003

 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: CCDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UR-CDTML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, dr. Rinaldo do Amaral Leal 

OAB-MT15.854, da sentneça de fls. 148/149, com o seguinte conteúdo: 

"Assim, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

ACORDO nas condições apresentadas às fls. 131/133 que passam a 

fazer parte desta sentença e, em conseqüência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487,III, “b” do Código de 

Processo Civil".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 857815 Nr: 2449-46.2017.811.0003

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, dr. Arionaldo Madeira Costa 

OAB-MT13.078, da sentença de fls. 64/66, com o seguinte conteúdo: 

"ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial e, considerando 

tudo o mais que dos autos constam, nos termos do artigo 355, I, do 

CPC/2015 c/c art. 33, §1º, do ECA, mantenho a criança A G G M DOS A, 

sob a GUARDA de LAYDSON MATIAS DOS ANJOS. Desta feita, converto 

a guarda provisória em definitiva, lembrando-se, sempre, que a guarda, 

ainda que definitiva, poderá ser modificada se for o melhor para a criança 

e/ou adolescente, através de ação própria. Prestado o compromisso, 

expedidas certidões e realizadas as anotações e comunicações, 

arquivem-se".

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000811-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

ELZA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA IRENE SILVA BARROS (REQUERENTE)

ANTONIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento de bens deixados 

por MANOEL FRANCISCO DA SILVA (qualificado nos autos), na forma 

pleiteada pela inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.2. 

Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, 

decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de 

partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação.3. Após, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de novembro de 

2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003240-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA NAVES GUTIERREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EMANOEL LUCIANO RODRIGUES CANDIDO (REQUERIDO)

 

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, VIII do Codex Processual 

Civil.7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 10 de novembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito Fechar

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007832-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DA CRUZ SANTA ROZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007832-85.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito ID: 

11510643, devendo ser realizado estudo psicossocial com a parte 

interditanda no endereço informado no referido petitório. 2. Após, abra-se 

vista dos autos à parte autora e ao representante do Ministério Público. 3. 

Empós, conclusos para sentença. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745346 Nr: 5181-05.2014.811.0003

 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: IGOR FERNANDO PIO, CRISTINA RODRIGUES VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÁLVARO LUIS 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

5181-05.2014.811.0003, Protocolo 745346, 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.: 713766 Nr: 8901-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBB, FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 8901-48.2012.811.0003, 

Protocolo 713766, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262 Nr: 115-79.1993.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BADIH AHMAD DIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 115-79.1993.811.0003, Protocolo 

262, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297001 Nr: 11813-67.2002.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA MONTANHER, PAULO ROBERTO DE 

MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M. JUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CORTEZ LOI, 

para devolução dos autos nº 11813-67.2002.811.0003, Protocolo 297001, 

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): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 702822 Nr: 10800-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimada na pessoa de seu advogado constituído nos autos, bem como 

pessoalmente, para regularizar o andamento do feito, a exequente 

quedou-se inerte.

ISTO POSTO, ante o desinteresse da autora, por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

inciso III, do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios por tratar-se de justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

Publicada e registrada eletronicamente, promova-se as intimações 

necessárias e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 883911 Nr: 11487-82.2017.811.0003

 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: CGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

CIENTE da decisão proferida pelo Juízo Titular, declarando-se por 

suspeito, por motivo de foro íntimo, para processar e julgar o presente 

feito.

RECEBO a inicial, devendo tramitar conjuntamente com os autos de 

Inventário e Partilha do Espólio de Alberto Itacarambi Rabelo, portanto, 

APENSE-SE aquele feito de numeração única 10528-53.2013.811.0003 

(código-apolo 729906).

Presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça ao requerente, com as isenções previstas no art. 98, do CPC e na 

forma disciplinada pelo art. 468, da CNGC-CGJ/MT 2016.

NOMEIO inventariante a requerente, CRISTINA GONÇALVES RABELO, que 

deverá assinar em Cartório o devido TERMO DE COMPROMISSO EM 05 

(CINCO) DIAS.

CITEM-SE os demais interessados não representados, se houver, bem 

como INTIMEM-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO e FAZENDA PÚBLICA, 

abrindo-se vistas às partes, em cartório e pelo PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE) DIAS, para manifestarem-se sobre as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES prestadas antecipadamente.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 744570 Nr: 4692-65.2014.811.0003

 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: AJNDSC, LANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4692-65.2014.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 654, CPC), o inventário dos bens deixados 

por ANTONIO CARLOS REZENDE DO CARMO (qualificado nos autos), na 

forma pleiteada pela inventariante e herdeiros nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação.

3. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de outubro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 43297 Nr: 1977-80.1996.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento a decisão de fls. 264, de que os valores 

depositados em conta judicial já foram transferido, conforme alvará de fls. 

169.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 750677 Nr: 8114-48.2014.811.0003

 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: FCMBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Processo n.º 8114-48.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Revogo o decisum de fl. 226.

2. Ante a manifestação de fls. 223/224, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010511-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. T. S. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. M. J. (RÉU)

M. T. D. O. (RÉU)

 

AUTOS: 1010511-58.2017. 8.11.0003 - FINALIDADE: Citação do requerido, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações constantes da 

petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos, para comparecer 

à audiência de conciliação designada para o dia 05.03.2018, às 13 

horas,no edifício do Fórum desta comarca, ou contestar o pedido no prazo 

legal. ADVERTENCIA: O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo do edital. Não sendo contestada, 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial. 

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A requerente e o requerido tiveram um 

relacionamento amoroso que resultou no nascimento do menor, contudo, 

na mesma época, a requerente manteve relacionamento com outra 

pessoa,não sabendo ao certo quem é o pai. Para tanto, propôs a presente 

demanda. DESPACHO/DECISÃO: "...3. Designo o dia 05.03.2018, às 13h, 

para realização da audiência de tentativa de conciliação, em que será 

deliberado a respeito da realização do exame de DNA. 4. Cite-se o primeiro 

demandado, por edital. Decorrido o prazo da citação ficta, em atenção ao 

disposto no art. 72, II, do Código de Ritos, nomeio como curador especial o 

UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos 

interesses da demandada, devendo ser intimado para requerer o que de 

direito. 4. Intimem-se e notifiquem-se a representante da parte requerente 

e seu procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. 

Cite-se o segundo requerido para comparecer ao ato, salientando-lhe que 

o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a 

partir da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 

355, I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil..." Eu, MBV, Técnica Judiciária, digitei. 

Erro de intepretação na linha: ' Rondonópolis - MT, #

{processoTrfHome.instance.alo} ': Property 'alo' not found on type 

br.jus.pje.nucleo.entidades.ProcessoTrf MARGARETH BENDER VITORETTE 

Sede do juízo e Informações: Rua Rio Branco Nº 2299 Bairro: Guanabara 

Cidade: Rondonópolis-MT Cep:78710100 Fone: (66) 3410-6100. Email: 

roo.1familia@tjmt.jus.br

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008208-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON MARQUES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON MARQUES DE JESUS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008208-71.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS aforada por HAMILTON MARQUES DE 

JESUS em face de HAMILTON MARQUE DE JESUS JÚNIOR (qualificados 

nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo de audiência 

ID: 11627406. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em vista que as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos, anverso e verso, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com 

resolução de mérito, ex vi do art. 487, III, b, do Digesto Processual Civil, 

exonerando o autor do dever de prestar alimentos à parte requerida. 6. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. 

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, a presente 

transita em julgado com sua publicação, assim, arquivem os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004549-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLECIANO CONCEICAO PINTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004549-88.2016.811.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o arrolamento de bens deixados por 

DEOCLECIANO CONCEIÇÃO PINTO (qualificado nos autos), na forma 

pleiteada pela inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. 

Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, 

decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de 

partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Após, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de fevereiro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005251-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANTANA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA RODRIGUES MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005251-34.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM aforada por ANDRÉIA SANTANA RODRIGUES em face de 

ANGELA RODRIGUES MARTINS (qualificadas nos autos). 2. As partes 

celebraram acordo, conforme termo de audiência carreado aos autos (ID: 

11052458), avençando acerca da união estável mantida desde 

10.01.1986, entre a autora e Aguimon Martins dos Santos, falecido, sendo 

que a requerida é filhas deles. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Vislumbra-se, pela análise 

dos autos e do acervo probatório colacionado à exordial, que houve 

existência da convivência pública com intuito de constituir família, ou seja, 

foram atendidos os requisitos legais insculpidos no art. 1.723, do Código 

Civil. 5. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito com 

resolução de mérito, ex vi do art. 487, III, b, do Digesto Processual Civil, 

reconhecendo, nos termos do art. 1.723, do Código Civil, a união estável 

havida entre ANDRÉIA SANTANA RODRIGUES e AGUIMON MARTINS DOS 

SANTOS, pelo período de 1995 até 13.08.2011, data do falecimento deste. 

6. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000757-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS (AUTOR)

L. F. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIRA FALCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000757-92.2017.8.11.0003 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS, movida por LETÍCIA FREITAS FALCO, representada por 

sua genitora Sra. Alessandra de Freitas Santos em face de IGOR LIRA 

FALCO, todos bem qualificados nos autos. Com a exordial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial (id nº 5514756), determinou-se 

que o executado fosse devidamente citado para pagar os débitos 

referentes aos meses de novembro de 2016 a janeiro de 2017, bem como 

fornecer à exequente três trocas de roupas e dois pares de calçados, 

além de adimplir as parcelas que se vencerem no curso do processo. A 

citação do executado foi levada a efeito junto ao id nº 5918983, tendo o 

mesmo apresentado justificativa alegando ter efetuado o pagamento da 

verba alimentar cobrada no presente feito, conforme comprovantes 

bancários que ora carreia aos autos, todavia informou a impossibilidade 

em adimplir com as despesas acessórias, aduzindo ter ingressado com 

ação revisional de alimentos que tramita perante o juízo da Primeira Vara 

de Família e Sucessões desta Comarca. Além disso, o executado pugna 

pela condenação da parte exequente em litigância de má-fé, bem como 

pela condenação da mesma ao pagamento dos valores cobrados na 

presente e já adimplidos pelo genitor (id nº 6027243). Com a manifestação 

do executado vieram documentos. Em resposta, a exequente alega a 

existência de débitos em aberto, rechaçando todos os argumentos tecidos 

pelo executado (id nº 6842269). Em parecer, a representante do Ministério 

Público opinou pela expedição de mandado de prisão civil em desfavor do 

executado (id nº 9153171). O executado, no decorrer do efeito, 

apresentou novos documentos comprobatórios dando conta do 

cumprimento da obrigação assumida pelo mesmo, notadamente com 

relação às despesas extraordinárias, pugnando pelo arquivamento do 

feito (id nº 10111293). Em manifestação, a parte exequente confirmou o 

recebimento dos valores alegados pelo executado, todavia informou restar 

pendente de cumprimento a compra de 03 (três) pares de calçados (id nº 

10648538). Feito concluso. É o relatório. Decido. Pois bem, compulsando 

os autos verifica-se que o processo deve ser extinto em virtude da 

satisfação do crédito, sobretudo considerando a confirmação da parte 

exequente quanto ao recebimento da verba alimentar no quantum mensal 

de 01 (um) salário mínimo referente aos meses de novembro de 2016, 

dezembro de 2016 e janeiro de 2017, bem como as que se venceram no 

decorrer do feito. No mais, revendo anterior posicionamento, é certo que 

na ação de execução de alimentos com pedido de prisão civil, é 

imprescindível que a cobrança esteja amparada em título executivo líquido, 

certo e exigível, todavia, no presente caso denota-se que foram 

estabelecidas parcelas in natura, razão pela qual se torna inviável a 

exigência de referidas dívidas na presente executio, ante a ausência de 

quantum exato, tendo a parte exequente apresentado tão somente uma 

estimativa de valor, sendo necessária nestes casos a devida liquidação 

do título no concernente às despesas extraordinárias pré-estabelecidas 

pela via autônoma e pertinente, e posterior cobrança na forma da lei, 

querendo. Por derradeiro, tem-se no caso sub judice, a impossibilidade do 

atendimento do pleito formulado pelo executado de condenação da parte 

exequente por litigância de má-fé, eis que somente fez uso de um direito 

constitucionalmente garantido (art. 5.º, XXXV CF), utilizando os meios 

disponíveis na seara judicial para defesa de seus interesses, não 

resultando qualquer prejuízo para a parte adversa, que teve a 

oportunidade de rebater todas as alegações nos autos. Assim, tendo em 

vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de 

Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora executadas, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do NCPC. 

Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça, que ora defiro 

também em favor do executado. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas estilares. P.I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 25 de 

janeiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008030-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY ALVES PERROT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1008030-25.2017.8.11.0003 Vistos etc., T. P. B. ajuizou a presente ‘Ação 

de Divórcio Direto Litigioso com Partilha de Bens e Liminar’, em desfavor de 

E. A. P., ambos bem qualificados nos autos, relatando que as partes 

contraíram matrimônio aos 29 de novembro de 2013, sem possibilidade de 

reconciliação, sendo que durante a convivência marital foram amealhados 

bens em comum e não adveio prole. Facultada à parte autora a emenda da 

inicial (ID 10362744), aportou aos autos termo de acordo entabulado entre 

as partes (ID 10487226), alusivo ao divórcio do casal e a partilha dos 

bens, conforme consta do petitório retro, requerendo a conversão do feito 

em divórcio consensual. Na mesma oportunidade, o cônjuge varão anuiu 

em abster-se de manter aproximação com a autora e seus familiares, com 

espeque no art. 22, III, da Lei 11.340/06. Relatei o essencial. Decido. 

Trata-se de ‘Ação de Divórcio Consensual’ ajuizada por T. P. B. e E. A. P., 

ambos bem qualificados nos autos. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil/2002 e do art. 

226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência da 

pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na petição inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO requerido por T. P. 

B. e E. A. P., declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. A cônjuge virago 

voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: T. P. B. No mais, com 

relação à partilha dos bens amealhados em comum e a medida protetiva, 
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HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal 

qual o celebrado (ID 10487226). Sem custas e honorários, face à 

gratuidade da Justiça, que ora defiro às partes. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Notifique-se o Ministério 

Público. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004711-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

JOSE SANTANA BELCHIOR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MORAIS SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004711-49.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Em consulta aos autos, 

verifica-se a pendência de juntada da Guia de Informação e Apuração do 

ITCD, alusiva à declaração de isenção que se encontra acostada no ID 

10224780. 2. Ademais, o inventariante deverá promover a regularização 

da transmissão da titularidade da propriedade dos bens objeto do presente 

inventário para a falecida, no que diz respeito ao imóvel registrado na 

matrícula nº. 72.377 (ID 9072285), através da via adequada, qual seja, 

Alvará para Outorga de Escritura Pública a ser distribuído por dependência 

ao presente feito, diante da necessidade de observar-se o princípio da 

continuidade norteador dos registros públicos (TJSP, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N° 0005125-66.2011.8.26.0000, rel. Vito Guglielmi, j. em 

03.02.2011). 3. No mais, a luz do plano de partilha apresentado, anoto o 

Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1.790 

do Código Civil, ante a patente diferenciação dos regimes sucessórios 

entre cônjuges e companheiros, de forma que deve prevalecer a ordem 

estabelecida no art. 1.829 do Código Civil (Informativo 864 do STF). 

Destarte, intime-se o inventariante para, em igual prazo, retificar o plano de 

partilha apresentado, nos moldes delineados, haja vista a aparente 

desigualdade na divisão proposta em relação aos bens inventariados. 4. 

Posto isso, intime-se a inventariante para que venha a apresentar a 

documentação necessária ao deslinde do feito, no prazo de quinze dias, 

sob pena de extinção. Às providências. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002920-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA FAZER COMPARECER A 

PARTE AUTORA, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

ASSINAR TERMO DE CURATELA DEFINITA.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002920-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002920-45.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Antecipada’ ajuizada por J. R. de O. em 

desfavor de J. D. R. de O. Relata o autor que a interditanda é sua irmã, 

sendo que a mesma encontra-se impossibilitada para o exercício de 

atividades de seu cotidiano, em razão de possuir deficiência auditiva e 

visual, desde o nascimento, mostrando-se incapaz de praticar atos da 

vida civil, razão pela qual necessita ter regularizada sua representação 

legal com a nomeação de curador. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Pela decisão registrada no ID nº. 9034562, foi indeferida a 

curatela provisória, haja vista a ausência de documento médico apto a 

embasar suas alegações. Estudos social e psicológico acostados nos IDs 

nº 9840120, 9840124, 10575573 e 10657143. Em sede de audiência de 

entrevista designada por este juízo, restou impossibilitada a oitiva da 

interditanda, nomeando-se curador especial à mesma, caso não fosse 

ofertada defesa, bem como deferiu-se a produção de prova pericial (ID nº. 

9842696 e 9842699). Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

10813604 e do autor no ID nº. 10997508. O laudo pericial aportou aos 

autos no ID nº. 10657135. Instada a manifestar-se, a douta representante 

do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido inicial, 

nomeando-se curador à requerida (ID nº. 11508456). Feito concluso. É a 

síntese. Decido. Inicialmente, considerando o laudo pericial que instrui o 

feito, bem como os estudos sociais e psicológicos realizados, este Juízo 

constatou que a enfermidade que acomete a interditanda restou 

suficientemente demonstrada, não reunindo condições para a prática de 

qualquer ato da vida civil, desnecessária realização de maiores provas 

acerca do pedido. Doravante, o procedimento de interdição sofreu 

intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com 

que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, 

para ser considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - 

dotada de plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de 

adoção de institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão 

apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida 

civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 
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como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a interditanda não tem condições 

de gerir seus próprios atos (ID nº. 10657135), o que justifica, portanto, 

sua submissão aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 

13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. 

Com efeito, além da perícia médica realizada no feito, os relatórios 

correspondes às avaliações sociais e psicológicas encartadas 

evidenciam que a interditanda apresenta restrições para atividades da 

vida diária e está inapta para decidir sobre atos da vida civil, sendo 

totalmente depende do auxílio de terceiros para realizar qualquer atividade 

no dia a dia, além de salientar que a requerente é a pessoa que de fato 

presta-lhe o auxílio necessário para suprir suas necessidades diárias. 

Nesse particular, observa-se trecho do relatório social: “A Sraª Joana 

demonstra bastante afinidade com o requerente, onde os mesmos se 

comunicam e se entendem bem. Aparenta ter cuidado, carinho e zelo pela 

irmã (...)” (sic ID 9840124 – página 2). A situação de seu quadro de saúde 

também foi constatada por ocasião da audiência de entrevista, na qual 

sequer foi possível proceder a oitiva da parte requeria, em face da 

dificuldade de comunicação da mesma (ID 9842699). Isso não implicará, 

por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só porque não mais 

remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à 

incapacidade relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 

4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, 

com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter J. D. R. de O. 

à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por J. R. de O., a quem competirá prestar contas anualmente 

dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça precedentemente deferida. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003648-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

cédula de identidade (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003648-23.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Inventário’ ajuizada por JOSELITO RODRIGUES DA SILVA em razão do 

óbito de sua genitora TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Admitida a ação, nomeou-se o 

requerente como inventariante, ocasião em que foi determinada a 

apresentação dos documentos indicados no ID 3075236, sendo que até a 

presente data não há qualquer manifestação no feito. Destarte, o 

inventariante foi pessoalmente intimado (ID 10950935), a fim de conferir 

integral cumprimento à decisão inaugural e, apesar de igualmente 

cientificado por intermédio de seu patrono constituído nos autos, 

quedou-se inerte, estando os autos paralisados de longa data. É o relato 

necessário. DECIDO. Compulsando os autos vislumbro que a parte 

inventariante apesar de devidamente intimada deixou de promover o 

regular andamento do feito, deixando transcorrer ‘in albis’ o prazo sem 

manifestação. Depreende-se no feito a pendência de cumprimento do 

decisum inaugural (ID 3075236), proferido aos 14 de outubro de 2016 e, 

em não havendo qualquer informação acerca da existência de credores 

habilitados e sendo o inventariante o único herdeiros da ‘de cujus’, inviável 

o prosseguimento do feito. Diante disso, a despeito de se tratar de 

inventário, o feito não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, 

mormente considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente demonstrado o abandono da causa, inviabilizando o Juízo de 

promover a movimentação da marcha processual. Doravante, é cediço 

que a prestação jurisdicional possui caráter instrumental, secundário, 

declarativo/executório, desinteressado e provocado, valendo-se da 

função pacificadora Estatal, aplicando o direito ao caso concreto. Para 

toda e qualquer ação exige-se que a parte preencha as condições 

respectivas, notoriamente conhecidas, bem como os pressupostos 

processuais, sendo cediço que a demanda não pode ficar aguardando 

‘sine die’ providência específica da parte necessária ao andamento 

processual, daí se aplicando a sanção processual pela inércia, qual seja, 

extinção processual sem análise do meritun causae, conforme norma 

ínsita no art. 485 do CPC. Tal preceito comporta aplicabilidade ao 

procedimento de inventário, notadamente diante do fato de ter sido o 

inventariante pessoalmente intimado, do extenso lapso temporal percorrido 

entre a propositura da demanda e a presente data sem adoção das 

providências necessárias à homologação da partilha, bem como a atual 

sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização 

dos procedimentos judiciais. A propósito: “APELAÇAO CÍVEL. 

INVENTÁRIO, RITO DO ARROLAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. É dever 

das partes manter o endereço atualizado nos autos. Não encontrada a 

inventariante no endereço fornecido, para que pudesse ser intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito, presume-se válida a intimação, 

na forma do art. 238, parágrafo único, do CPC. Caracterizado o abandono 

da causa, pelo não impulsionamento do feito, impunha-se a extinção da 

ação (art. 267, III, do CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA” (Apelação Cível Nº 

70044420412, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 23/12/2011) Ademais, a título de 

argumentação, pode o inventariante, desde que preenchidos os requisitos 

legais, converter o processo de inventário judicial para o extrajudicial a 

qualquer tempo, conforme disposição expressa contida na resolução nº 

35/2007 do CNJ que disciplinou a aplicação da Lei nº 11.441 pelos 

serviços notariais e de registro, prevendo em seu artigo 2º a faculdade 

aos interessados de requerer a suspensão do procedimento judicial e 

promove-lo extrajudicialmente: “Art. 2º É facultada aos interessados a 

opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer 

momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via 

judicial, para promoção da via extrajudicial." Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferia. Sem honorários ante a ausência de 

contenciosidade. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas estilares. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

31 de janeiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008958-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. L. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA PIMENTEL LOPES OAB - MT23260/O (ADVOGADO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA, BEM 

COMO, PARA FAZER COMPARECER AS PARTES, NO MESMO DIA E 

HORÁRIO, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

ASSINAR TERMO DE GUARDA COMPARTILHADA.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003487-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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D. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO OAB - MT21706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003487-76.2017.8.11.0003 Vistos. Trata-se de ‘Ação de Retificação 

de Registro Civil’, formulado por DEOCLIDES JOSÉ DA SILVA, bem 

qualificada nos autos. Aduz, em síntese, que no momento da elaboração 

do registro civil, o Oficial de Cartório equivocou-se ao escrever o nome da 

genitora do requerente, sendo que foi grafado como Tertuliana Freitas, 

quando o correto é Tertuliana Maria de Jesus, razão pela qual postula pela 

retificação do registro civil. Com a inicial vieram documentos. O despacho 

inaugural determinou a citação de eventuais interessados no presente 

pedido de retificação, via edital, bem como a remessa dos autos ao 

Ministério Público. O representante do Ministério Público lançou parecer 

inicial opinando pela acolhimento do pedido inicial (id nº 11417228). É a 

síntese. Decido. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, 

formulado por DEOCLIDES JOSÉ DA SILVA, objetivando que dele conste a 

grafia correta do nome de sua genitora, qual seja, Tertuliana Maria de 

Jesus. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que a matéria 

debatida reveste-se unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer 

dilação probatória. Registro que o julgamento antecipado, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a decisão 

seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A 

respeito do tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de 

audiência”(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

4.12.89). “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a 

prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da 

realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso 

concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo 

contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 

21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (in CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio 

Negrão – Editora Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410 e 411). Ratificando 

tal tese, posiciona-se o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “O julgamento 

antecipado da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, 

não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” 

(STF – 2ª Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, 

negaram provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53). (in CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio 

Negrão – Editora Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). No mais, é cediço 

que a Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) autoriza a retificação 

pretendida, ao dispor, em seu artigo 109 que, quem pretender que se 

restaure, supre ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados. É inconteste, pois, o direito da pessoa de retificar 

eventuais incorreções junto ao Registro Civil, pois este deve 

necessariamente retratar a realidade dos fatos. No caso dos autos, restou 

comprovado por meio dos documentos colacionados à exordial, que a 

grafia do nome da genitora do Requerente é Tertuliana Maria de Jesus, 

contudo, quando do assento de nascimento do mesmo constou os nomes 

como sendo Tertuliana Freitas, o que configura erro possível de correção. 

Ademais, pretendida retificação não causará qualquer prejuízo a terceiros 

ou mesmo à segurança pública, razão pela qual, deve ser deferida, já que 

o registro público deve ser fiel à realidade dos fatos. Posto isso, com 

suporte no artigo 109 da Lei Federal nº 6.015, de 31/12/73 e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, determinando a retificação no assento 

de nascimento do Requerente, a fim de que conste a grafia do nome da 

sua genitora como sendo Tertuliana Maria de Jesus. Expeça-se ofício para 

o Cartório de Registro Civil competente, a fim de que seja procedida a 

respectiva retificação, nos termos do § 4º do artigo 109 da Lei de 

Registros Públicos, constando expressamente tratar-se de feito que 

tramita sob o manto da Justiça gratuita. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da Justiça. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas anotações e baixas no relatório. Notifique-se o Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 01 de 

fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008826-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZERINO JOSE DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008826-16.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Guarda’ proposta por R. D. do V., em desfavor de A. J. de M., visando a 

regulamentação da guarda e visitas dos filhos havidos em comum. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a exordial, 

concedeu-se os benefícios da justiça gratuita à parte autora, 

determinando-se a citação da parte requerida. Tentada a intimação 

pessoal da autora para fins de comparecimento à audiência aprazada, 

aportou aos autos a informação de que a requerente se mudou para a 

cidade de Praia Grande/SP (ID 11299869), sendo a r. informação 

confirmada por ocasião do estudo social (ID 11453531). Doravante, a tia 

da parte requerente aduziu que não sabe declinar o atual endereço dos 

demandantes, limitando-se a indicar a cidade para a qual se mudaram. 

Com efeito, determinada a intimação pessoal da requerente para 

comparecer a audiência de conciliação designada, a mesma não foi 

encontrada, tendo em vista não mais residir no local. Pois bem, ad 

argumentandum tantum, é dever das partes comunicar qualquer mudança 

de endereço (art. 274, parágrafo único, CPC.). No presente caso, a autora 

se mudou e não há comunicação qualquer no feito. Desta feita, 

caracterizada a desídia da parte requerente, alternativa outra não há se 

não a extinção do feito sem resolução do mérito. Entrementes, o 

desinteresse da parte em continuar com a demanda impõe reconhecer que 

não ostenta interesse no prosseguimento do feito. A despeito de se tratar 

de ação de guarda, o processo não pode ficar indefinidamente paralisado 

e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima referidas, 

restando efetivamente demonstrado o abandono da causa e a visível falta 

de interesse processual no deslinde do feito, inviabilizando o Juízo 

promover a movimentação da marcha processual. Tal preceito comporta 

aplicabilidade ao procedimento em apreço, notadamente diante do patente 

desinteresse da parte em comparecer aos autos, bem como a atual 

sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização 

dos procedimentos judiciais. Assim, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com fundamento no artigo 485, III e VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários face a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006493-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABRICIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCIENE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006493-91.2017.8.11.0003 Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 

Malgrado a parte autora tenha denominado a ação de inventário, extrai-se 

da petição registrada no ID 10662464 que o patrimônio do falecido é 

constituído apenas por direitos a valores que não superam o limite 

estabelecido pela Lei 6.858/80, cujo levantamento independe de inventário 

ou arrolamento (art. 666, CPC), razão pela qual revogo o decisum 

registrado no ID 9937253 no que tange a nomeação de inventariante. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 321 de 516



Doravante, mister o processamento da presente na forma de ALVARÁ. 

Retifique-se a distribuição em relação ao tipo de ação. Destarte, o 

presente feito encontra-se maduro para julgamento. LUCIENE ALVES DA 

SILVA e outros pugnam pela autorização judicial via ALVARÁ para 

proceder ao levantamento de valores disponíveis junto ao Banco do Brasil 

de titularidade do falecido OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS. Noticiam os 

autores ser a companheira sobrevivente e os únicos filhos do extinto, 

sendo os legítimos sucessores do espólio. O documento constante do ID 

10474525 indica a disponibilidade de valores em favor do de cujus junto ao 

Banco do Brasil. Relatei o essencial. Decido. Ao compulsar os autos 

verifico a legitimidade dos autores, sendo a companheira sobrevivente e 

os únicos filhos do extinto e únicos sucessores do espólio de OSMAR 

FRANCISCO DOS SANTOS. Outrossim, extrai-se do documento constante 

do ID 10474525 a existência de numerário disponível em favor do falecido 

junto ao Banco do Brasil, os quais haverão de ser revertidos em favor de 

seus sucessores na forma da lei. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, para determinar a expedição de alvarás autorizando os 

requerentes, FABIO ALVES DOS SANTOS, FABRICIO ALVES DOS 

SANTOS e LUCIENE ALVES DA SILVA, bem qualificados nos autos, a 

levantarem os valores existentes junto ao Banco do Brasil, a que fazia jus 

o falecido OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS, na proporção constante da 

petição registrada no ID 10662464 para cada um. Expeça-se alvará com 

validade de 60 (sessenta) dias. Dispensada a prestação de contas. Sem 

custas e honorários. Preclusa a via recursal, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001433-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001433-74.2016.8.11.0003 Vistos etc., A teor do quanto disposto no 

petitório de id nº 10411433 e do parecer ministerial retro, DEFIRO o r. pleito 

e SUSPENDO o curso do processo até integral cumprimento do 

parcelamento da dívida com termo final para 10/07/2018. Exaurido o prazo, 

fica a parte exequente ciente de que haverá de manifestar-se sobre o 

interesse na continuidade da presente, sendo que em caso de inércia o 

feito será extinto por presução de pagamento. Com o transcurso do prazo, 

certifique-se a manifestação da exequente e abra-se vista ao M.P. 

Intimem-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 01 de fevereiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001799-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIDE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT0015205A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001799-79.2017.8.11.0003 Vistos etc. A teor da petição constante 

do ID 10695564 e das informações disponibilizadas no documento 

registrado no ID 11598155, tenho que o decisum retrata mero erro material 

passível a correção imediatamente. Em razão disso, de ofício, retifico o 

erro material constante da r. sentença, modificando-a para constar: “[...] 

Posto isso, acolho em parte o pedido, para determinar a expedição de 

alvará autorizando a requerente GERCIDE ROSA DA SILVA, a levantar os 

valores residuais existentes junto ao INSS a titulo de benefício 

previdenciário, bem como o saldo existente a titulo de FGTS junto à Caixa 

Econômica Federal, a que fazia jus o falecido JONANTAN RODRIGO 

MOURA DA SILVA, cujo óbito ocorreu em 28/01/2017. [...].” No mais, 

segue a sentença nos exatos termos. Cumpridas as diligências supra, 

preclusa a via recursal, expeça-se o alvará para levantamento da quantia 

sob custódia da Caixa Econômica Federal e, após arquivem-se os 

presentes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 07 

de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002571-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. (AUTOR)

I. A. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI OAB - 433.041.761-87 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. E. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR OAB - MT7637/O (ADVOGADO)

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002571-42.2017.8.11.0003 Vistos. Prima facie, deixo de determinar a 

intimação pessoal dos demandantes, na forma postulada pelo Parquet (ID 

11336643), porquanto a providência estampada no art. 350 do CPC é 

facultativa à parte autora. Doravante, diante da inexitosa tentativa de 

conciliação entre as partes, visando ao saneamento e ao encaminhamento 

da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do 

CPC de 2015, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instituídos 

pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas 

pretendem produzir, 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007184-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON LINO DA SILVA (REQUERENTE)

JAQUELINE TAVARES DE SOUZA (REQUERENTE)

WILSON LINO DA SILVA (REQUERENTE)

EUNICE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Não Possui Polo (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007184-08.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o pleito de suspensão 

do processo pelo prazo de trinta dias, consoante requerido através da 

petição registrada no ID n.º 1096605. Superado r. lapso temporal, 

aguarde-se manifestação do inventariante pelo prazo de quinze dias. Em 

caso de inércia , intime-se o inventariante pessoalmente para fins do art. 

485, §1º do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002433-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ROSA BORRI (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

VANESSA ROSA BORRI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS PARTES DO R. DESPACHO, PARA 

JUNTAR AOS AUTOS A CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMEIRO GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL EM NOME DO REQUERENTE 

CARLOS, BEM COMO A CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E CRIMINAL DE 

SEGUNDO GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL EM NOME DA REQUERENTE 

VANESSA, E, AINDA, CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO DE AMBAS 

AS PARTES.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007405-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (REQUERENTE)

VITOR LUIGE ARNEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007405-88.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de pedido de 

autorização judicial para a transferência de veículos automotores de 

propriedade da falecida Marisete Saggina ajuizada por seus legítimos 

sucessores, PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA e VITOR LUIGE 

ARNEMANN. Aduz a parte autora que a falecida não deixou outros bens a 

inventariar, razão pela qual pugna pela transferência através de alvará 

judicial a propriedade dos veículos Um FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano 

2007/2008, cor Branca, Placa KAS 8285, Chassi: 9BD15822784972432, 

Renavam: 00921262159 e Uma moto BIZ+/C100, HONDA, ano 2004/2004 

gasolina, cor Prata, Placa JZU-2785, Renavam 00828365270. Com a inicial 

juntou documentos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Malgrado a 

previsão disposta no CPC no que concerne à possibilidade de 

processamento de alvará judicial somente nos casos de inexistir bens a 

inventariar, nos moldes da Lei 6.858/1980 (Art. 666, CPC), invocando o 

princípio da celeridade processual, viável a transferência do único bem 

móvel deixado pelo falecido pela via do Alvará Judicial. Ademais, no caso 

em apreço não há herdeiros menores ou incapazes e trata-se de feito de 

jurisdição voluntária onde o magistrado “(...) não é obrigado a observar 

critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que 

considerar mais conveniente ou oportuna.” (art. 723, parágrafo único do 

CPC). A propósito: “Ementa: APELAÇÃO. ALVARÁ. VENDA DE VEÍCULO. 

DEFERIMENTO. Caso de herdeiros maiores, capazes e de acordo na 

pretensão de obter alvará para alienar o único bem único deixado pelo "de 

cujus", um veículo antigo e de baixo valor, que inclusive está muito abaixo 

do limite de isenção do ITCD. Hipótese na qual se mostra viável deferir o 

alvará postulado. Precedentes. DERAM PROVIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70063441976, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 05/03/2015) “Ementa: 

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE 

ÚNICO BEM DO DE CUJUS (AUTOMÓVEL). DESNECESSIDADE DE 

AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70061932604, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 13/10/2014) “Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ. VENDA DO ÚNICO BEM DO 

AUTOR DA HERANÇA. POSSIBILIDADE. O espólio é composto apenas de 

uma motocicleta. Todos os herdeiros são maiores e capazes e não há 

divergência quanto à divisão do bem. Nesse passo, é cabível o 

procedimento simplificado do alvará, sendo prescindível a realização de 

inventário para levantamento dos valores. RECURSO PROVIDO. EM 

MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível Nº 70036639995, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 16/06/2010). 

Diante disso, DEFIRO à parte autora os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte autora a colacionar aos autos certidões negativas de 

débito do município, estadual (expedida pela PGE) e federal em nome da 

falecida, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, conforme inteligência 

do art. 722 do CPC, abra-se vista à Fazenda Pública Estadual. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010452-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. S. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 18 DE ABRIL DE 2018, ÀS 17H30MIN, BEM 

COMO PARA APRESENTAR NOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, A CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE AMBAS AS PARTES, 

CONFORME DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000391-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. G. D. C. (RÉU)

 

JUSTIÇA GRATUITA AUDIÊNCIA DESIGNADA ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO SETOR 01 Expedido por 

ordem da MM. Juíza de Direito Cláudia Beatriz Schmidt Processo: 

1000391-18.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: AÇÃO DE ALIMENTOS. Parte Autora: M. L. M. G., menor, 

representada por sua genitora DEISE MOREIRA DE SOUZA - ADVOGADO: 

DEFENSORIA PÚBLICA Parte Ré: ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE 

CARVALHO Pessoa a ser intimada: DEISE MOREIRA DE SOUZA, brasileira, 

solteira, do lar, portadora do RG 18739725 SSP/MT e CPF/MF nº. 

018.647.871-20, residente e domiciliada na Rua 07, Quadra 15, n. 4, 

Residencial Magnólia, Rondonópolis/MT, telefone (66) 3421-4327 e (66) 

99623-4065. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERIDAS, acima, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO a 

ser realizada em 22 de MAIO de 2018, às 16h00min, no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo, com endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 

1. 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. 2. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos. Despacho/Decisão: CÓPIA ANEXA. Rondonópolis, 08 

de FEVEREIRO de 2018. HÉLIO AVELINO DOS SANTOS Gestor Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: Rua Rio Branco Nº 2299, Jardim Guanabara, 

Rondonópolis-MT. Telefone: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006947-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. S. (REQUERENTE)

D. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO FOI EXPEDIDO MANDADO DE 

AVERBAÇÃO PARA O CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS, DESTA 

COMARCA, TENDO EM VISTA O ACORDO ENTRE AS PARTES CONFORME 

CONSTA NO SEGUNDO PARÁGRAFO DA PÁGINA 05 DO DOCUMENTO ID 

9962408, DE QUE VENDERÃO O IMÓVEL NA PROPORÇÃO DE 50% 

(CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA UM. CERTIFICO AINDA, QUE O 

REFERIDO IMÓVEL JÁ ESTÁ NO NOME DAS DUAS PARTES, CONFORME 

SE VERIFICA NA MATRÍCULA 67127, DOCUMENTO ID 9962446. 

Rondonópolis-MT 8 de fevereiro de 2018 Hélio Avelino dos Santos 

GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005921-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. C. D. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 323 de 516



R. D. A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 10 DE MAIO DE 2018, ÀS 

15H30MIN, BEM COMO PARA FAZER COMPARECER A PARTE REQUERIDA 

NA RESPECTIVA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004552-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELEM BARCELOS RIBEIRO OAB - MT18457/O (ADVOGADO)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004552-09.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, proceda a 

atualização do endereço da parte requerida (ID 11241073). Doravante, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de abril de 2018 às 

17h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 06 de 

fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004350-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUSVARGHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adib Elias OAB - SP219117-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004350-32.2017.8.11.0003 Vistos etc., BRUNO LUSVARGHI pugna 

por autorização judicial via ALVARÁ para proceder ao levantamento de 

valores disponíveis junto ao Banco do Brasil de titularidade do falecido 

LUIZ OCTÁVIO RAVAGNANI LUSVARGUI. Noticia o autor ser filho e 

legitimo sucessor do extinto. O documento constante do ID número 

8767463 indica a disponibilidade de valores em favor do de cujus perante 

a Cooperativa de Crédito SICREDI. Relatei o essencial. Decido. Ao 

compulsar os autos verifico a legitimidade do autor, filho e legítimo 

sucessor do falecido. Outrossim, extrai-se do documento registrado no ID 

número 876746 a existência de numerário disponível em favor da falecida 

junto à Cooperativa de Crédito SICREDI, os quais haverão de ser 

revertidos em favor de seus descendentes. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição de alvará 

autorizando os sucessores de LUIZ OCTÁVIO RAVAGNANI LUSVARGUI, 

BRUNO LUSVARGHI e GIOVANNA LUSVARGHI, a levantar os valores 

existentes junto à Cooperativa de Crédito SICREDI, a que fazia jus o 

extinto, na proporção de cinquenta por cento para cada um. Expeça-se 

alvará com validade de 60 (sessenta) dias. Dispensa-se a prestação de 

contas. Por fim, ante a ausência de representatividade processual em 

favor da herdeira GIOVANNA LUSVARGHI, o alvará da quota parte da 

mencionada sucessora deverá ser entregue diretamente à herdeira em 

mão própria. Preclusa a via recursal, arquive-se. Custas ex lege. 

Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000202-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MORAES DA COSTA (REQUERENTE)

NILVA ANA MOTA DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA MORAES DA COSTA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

TATIANE CRISTINA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000202-41.2018.8.11.0003 Vistos etc., JAIRO MORAES DA COSTA e 

outros pugnam por autorização judicial via ALVARÁ para proceder ao 

levantamento de valores disponíveis junto ao Banco Itaú de titularidade do 

falecido VALDIVINO PEREIRA DA COSTA. Noticiam os autores ser a 

cônjuge supérstite e os filhos do falecido, únicos herdeiros do extinto, bem 

como que o inventário dos bens deixados pelo autor da herança foi 

iniciado pela via extrajudicial. Relatam a pendência de adimplemento de 

débitos registrados em nome do falecido, as quais devem ser 

regularizadas para fins de conclusão do inventário. Acompanha a exordial 

documento comprovando a existência de saldo em conta bancária de 

titularidade do falecido (ID 11332275). Relatei o essencial. Decido. Ao 

compulsar os autos verifico a legitimidade dos autores, sendo os únicos 

herdeiros de VALDIVINO PEREIRA DA COSTA. Consta da exordial que o 

falecido era titular de da empresa individual denominada Valdivino P da 

Costa Eireli ME, em favor de quem recai a importância objeto do pedido 

exordial. Com efeito, em se tratando de microempresa, o comerciante 

individual, empresário individual ou firma não é pessoa jurídica, mas sim, 

pessoa física que exerce o comércio. O empresário individual é a própria 

pessoa física que exerce a atividade empresarial (art. 966 do Código Civil), 

não assumindo personalidade jurídica autônoma, razão pela qual é 

perfeitamente possível o levantamento imediato dos valores disponíveis 

perante a instituição financeira em nome do empresário individual, cujo 

óbito ocorreu no dia 17/02/2016, diretamente em favor de seus 

sucessores. Outrossim, acompanha exordial documento comprovando a 

existência de saldo em conta bancária de titularidade do falecido (ID 

11332275), os quais haverão de ser revertidos em favor de seus 

sucessores, nos moldes do quanto postulado junto à peça de ingresso. 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição 

de alvará autorizando o requerente, JAIRO MORAES DA COSTA, a 

levantar os valores disponíveis junto ao Banco Itaú, a que fazia jus o 

falecido VALDIVINO PEREIRA DA COSTA e atualmente disponíveis em 

conta bancária registrada em favor de Valdivino P da Costa Eireli ME. Sem 

custas, eis que DEFIRO à parte autora os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

Sem honorários, ante a natureza da causa. Expeça-se alvará com 

validade de 60 (sessenta) dias. Dispensa-se a prestação de contas. 

Preclusa a via recursal, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 08 de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009802-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. R. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. C. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte EMBARGADA para querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I); bem como, do 

teor da decisão transcrita: "Vistos etc., Recebo a inicial, bem como a sua 

emenda. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária ao embargante, 

com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o Sr. Gestor Judiciário a tempestividade dos presentes 

Embargos (CPC, art. 915). Se no prazo legal, recebo os presentes 

embargos, sem efeito suspensivo (CPC, art. 919), eis que não 

demonstrado a existência de dano irreparável ao embargante e, 

sobretudo, considerando a célere tramitação processual deste feito. 

Ademais, ressalte-se que, havendo alteração dos fatos ou ocorrência de 

fato superveniente, a questão pode ser reapreciada, porquanto tal 

modificação/revogação é admitida pela própria lei, conforme o disposto no 

§2º, do referido art. 919. Intime-se o embargado para querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I). 

Após, em igual prazo, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, indicando objetivamente a finalidade das mesmas em relação aos 

pedidos que respectivamente sustentaram na lide, juntando ao ensejo, os 
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documentos de que dispuserem como prova de suas alegações. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004659-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004659-87.2016.8.11.0003 Vistos etc., Consoante estabelece o art. 

112 do CPC, o advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, 

provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto. 

Refere, ainda, o referido artigo, que o advogado renunciante continuará a 

representar a parte pelos dez dias subsequentes, desde que necessário 

para lhe evitar prejuízo. Com efeito, a teor da renuncia ao mandato 

noticiada na petição registrada no ID 11199421, tenho que tal ato é eficaz 

apenas se o advogado demonstrar nos autos que procedeu a 

comunicação do mandante, o que não foi efetuado pelo subscritor do r. 

pleito. Assim, continuarão os ilustres causídicos representando o 

outorgante em Juízo até que efetive e demonstre nos autos a necessária 

notificação dos mesmos. Acerca da matéria leciona Nelson Nery Junior: 

“Feita a renúncia o advogado renunciante deve cientificar o fato ao antigo 

mandante, a fim de que providencie a nomeação de outro advogado para 

prosseguir na causa. (...) Desde que o advogado demonstre haver 

cientificado o mandante sobre a renúncia, reputa-se efetivada para os 

termos da norma ora comentada.” (in Comentários ao Código de Processo 

Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, editora RT, comentários ao art. 112, 

pagina 508). No mais, no que tange a homologação do acordo entabulado 

extrajudicialmente entre as partes (id nº 9633650), como sói acontecer na 

espécie em comento, destaco o entendimento sufragado pela 

jurisprudência, in verbis: “ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO 

PELO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. A homologação de acordo 

estabelecido entre as partes acarreta a suspensão do feito executivo e 

não sua extinção. Exegese do art. 792 do CPC ”. (Apelação Cível Nº 

70011570140, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 01/06/2005). Posto 

isso, HOMOLOGO o acordo constante do ID 11199421 e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento. Exaurido o prazo, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar. Intimem-se. Notifique-se o MP. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 08 de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786921 Nr: 8979-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKTS, KRTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Defiro o pedido de restrição eletrônica de valores (fls. 63), porquanto a 

penhora on-line é medida que de rigor se impõe, a qual, inclusive, é 

consentânea com os modernos princípios e preceitos que regem a 

atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a 

sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Sendo negativa a penhora on-line,procedi a busca no Sistema RENAJUD, 

por eventuais veículos existentes em nome do executado, com resultado 

negativo (doc. anexo).

Assim, manifeste-se a exequente no prazo de 15 dias.

Intime-se. Notifique-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 789042 Nr: 9828-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDS, RFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O, DENISE RODEGUER - OAB:MT-15.121-A, RAFAELA 

MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Defiro o pedido de restrição eletrônica de valores, porquanto a penhora 

on-line é medida que de rigor se impõe, a qual, inclusive, é consentânea 

com os modernos princípios e preceitos que regem a atividade 

jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a 

sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Sendo negativa a penhora on-line, expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal para que bloqueie o saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em favor 

do executado, conforme o débito discutido no caso vertente, porquanto é 

perfeitamente “possível a penhora de conta vinculada do FGTS (e do 

PIS/PASEP) no caso de execução de alimentos, havendo, nesses casos, a 

mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/10/2011). Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta.

 Na sequência, abra-se vista às partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Notifique-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 720452 Nr: 1492-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDR, LDDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794

 Vistos.01.(...) Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em 

dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD.Diante da ordem de 

transferência (extrato anexo), oficie-se a conta única de depósitos 

judiciais para que sejam adotadas as providencias de praxe e intime-se as 

partes para se manifestarem, ocasião em que a Defensoria Pública haverá 

de apresentar cálculo atualizado do débito.02. Ante ao parcial sucesso da 

penhora on line, efetivo busca de veículos em nome do executado perante 

o sistema RENAJUD, cuja pesquisa restou exitosa a teor do extrato anexo.

(...) , abra-se vista à Defensoria Pública para que venha a manifestar 

interesse na penhora e avaliação dos bens, devendo especificar qual 

veículo dentre o rol anexo, notadamente ante ao valor da execução.Após 

a manifestação da exequente, ordeno que se proceda a PENHORA E 

AVALIAÇÃO do veículo de propriedade do executado a ser especificado 

pela exequente, cuja localização haverá de ser descrita pela exequente, 

devendo o devedor por conseguinte tomar ciência da penhora. Quando da 

penhora e avaliação, proceda-se ao depósito dos bens em mãos da parte 

exequente, lavrando-se o termo respectivo. Expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção (art. 840 § 1º, CPC). Na hipótese de a 

exequente não acompanhar a diligência, ficará o bem depositado em mãos 

do devedor, presumindo-se a sua anuência tácita com tal providência nos 
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moldes do parágrafo segundo do referido artigo de lei. 03. Sem prejuízo, 

depois de apresentado o cálculo do débito alimentar atualizado, oficie-se à 

à CEF para que bloqueie o saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em favor 

do executado(...). Intimem-se.Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 735876 Nr: 15351-70.2013.811.0003

 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: SCDC, VCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 19. Ante o exposto, em consonância com a cota ministerial de fls. 127/131 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, I, do Estatuto 

Processual Civil, para reconhecer a paternidade do requerido em relação à 

requerente, que passará a se chamar SUZANY CRISTINA DA COSTA 

SANTIAGO e em sua certidão de nascimento constará o nome de seu 

genitor PAULO ROBERTO FERREIRA SANTIAGO, acrescentando-se 

também o nome e prenome da avó paterna MARIA FERREIRA SANTIAGO e 

do avô paterno JOSÉ JUAREZ SANTIAGO, com a expedição de nova 

certidão de nascimento, nos termos do art. 5º e 6º, da Lei nº. 8.560/92, 

bem como fixo os alimentos definitivos no valor correspondente 30% do 

salário mínimo mensal vigente, devidos pelo requerido à requerente, 

correspondendo hoje a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês na conta 

bancária informada no petitório inicial de fl. 10.20. Oficie-se o titular do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

averbação e inscrição.21. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita. 22. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento desta decisão.23. Notifique-se o 

representante do Ministério Público.24. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 07 

de fevereiro de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 776370 Nr: 4797-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJH, SH, JH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - 

OAB:2356/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT, 

MOHAMAD KHALIL ZAHER - OAB:4778/MT, SEBASTIÃO PAULA DO 

CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:7356-A/MT, RENATO GONCALVES RAPOSO - OAB:9892 - 

B/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892, SAMIR BADRA DIB 

- OAB:5205/MT

 Processo n.º 4797-08.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 319, recebo a apelação de 

fls. 302/309 (art. 1.012, caput, CPC), no seus efetivos devolutivo e 

suspensivo.

 2. Considerando que a parte apelada já apresentou suas contrarrazões, 

certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da CNGC.

3. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 782164 Nr: 7067-05.2015.811.0003

 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: PHTDS, RTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO - OAB:18381/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT/3.569, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Vistos.

Considerando que o edital de citação e intimação do requerido foi expedido 

na data de 24 de fevereiro de 2016 e publicado apenas em 02 de março 

de 2016, conforme consulta no Sistema Apolo, necessário se torna a 

redesignação da solenidade aprazada às fls. 66 para o dia 14 de junho de 

2016, às 14h30min.

Intimem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 321496 Nr: 7992-21.2003.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO LUIZ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jurandi borges da silva - 

OAB:6501

 Intimo o patrono do inventariante para no prazo de 5(cinco) dias, 

comparecer na secretaria da 2° Vara de Família e Sucessões, para retirar 

o formal de partilha expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 731488 Nr: 11882-16.2013.811.0003

 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: AGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, TMGV, TGV, TMGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821-B

 Processo n.º 11882-16.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 384, recebo a apelação de 

fls. 366/383 (art. 1.012, §1º, III, CPC), apenas no seu efetivo devolutivo.

 2. Tendo em vista que a parte apelada já apresentou suas contrarrazões, 

certifique o Sr. gestor judiciário como prescrito no art. 346, da CNGC.

4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 01 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 277256 Nr: 1175-09.2001.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO INEZ PUGLIESI DE CASTRO ( ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para comparecer na Secretaria da 

2ª Vara de Família e Sucessões a fim de instruir formal de partilha, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719365 Nr: 399-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, LUCIANA M. HARDMAN DA SILVA - OAB:13.270, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT, SAULO AUGUSTO C. 

R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Desentranhe-se a petição de fls. 329/330, bem como a documentação 

que a instrui (fls. 331/417) e, em seguida, promova-se a juntada nos autos 

da ação de execução de alimentos em apenso (ID 708418).

II – Indefiro o pleito de reintegração de posse formulado às fls. 426/430, 

haja vista que o objeto do presente feito é o cumprimento de sentença 

prolatada em ação própria, consistente no ressarcimento de valor certo e 

determinado à exequente referente à meação que faz jus do patrimônio 

adquirido pelas partes durante a constância da união estável havida entre 

ambos.

Ademais disso, formalizada a partilha dos bens do casal em procedimento 

próprio não cabe ao Juízo da família dirimir eventuais questões 

decorrentes do direito de propriedade de imóvel eventualmente conferida 

aos litigantes em condomínio, estando esgotada a prestação jurisdicional 

desta especializada com o implemento da partilha.

Nesse sentido:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. POSSE PRECÁRIA. EX-CÔNJUGE. 

VIA ADEQUADA. COMPETÊNCIA. 1 - DECRETADA A SEPARAÇÃO 

JUDICIAL DO CASAL, CABENDO A PROPRIEDADE E A POSSE DO IMÓVEL 

EXCLUSIVAMENTE AO CÔNJUGE VARÃO, COMETE ESBULHO O 

EX-CÔNJUGE QUE, TENDO A POSSE DO IMÓVEL EM RAZÃO DE DECISÃO 

PROVISÓRIA, SE RECUSA A RESTITUÍ-LO APÓS A DECISÃO PERDER O 

EFEITO. 2 - APÓS A PARTILHA DOS BENS DO CASAL, A AÇÃO, PARA 

REAVER A POSSE DE BEM QUE UM DOS EX-CÔNJUGES SE RECUSA AO 

OUTRO, É A POSSESSÓRIA, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 3 - 

AGRAVO NÃO PROVIDO.” (Processo AG 20070020014449 DF, Orgão 

Julgador: 6ª Turma Cível; Publicação DJU 24/04/2007 Pág. 125, Julgamento: 

28 de Março de 2007, Relator: JAIR SOARES).

III – Defiro o pleito de fls. 461/463. Doravante proceda-se o levantamento 

da quantia depositada pelo executado, consoante comprovante de fls. 

326/327, em favor da exequente e nos moldes do pedido retro.

Em seguida, intime-se a exequente para apresentar memória atualizada do 

débito, no prazo de cinco dias, considerando o pagamento parcial do 

débito efetivado pelo executado na data de 29/08/2017.

Intime-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435583 Nr: 4251-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA CONFIANÇA LTDA ME, DULCINEIA 

DE FATIMA TEODORO, DULCIMAR APARECIDA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:3.203

 Intimação da parte Executada representada pelo advogado Ranto 

Rodrigues Alves OABTO 3203, acerca da petição de fl. 46/50 para, 

querendo, manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o requerimento 

para pagamento do saldo remanescente, sob pena de indeferimento da 

compensação e prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 94257 Nr: 5892-35.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 Intimação da parte executada, por meio da advogada constituída Débora 

Adriana Alves OABMT 7.180, para manifestar no prazo legal, dada a 

reabertura do prazo para defesa, conforme decisão de fl. 354, sob pena 

de presunção de veracidade: "(...)Ato contínuo, a fim de impedir futuras 

nulidades processuais, assegurando o exercício do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa à parte executada, 

considerando-se que a reunião dos autos opera a emenda da petição 

inicial do processo principal, com a juntada de novas CDA’s, imperioso se 

torna a reabertura do seu prazo para defesa (art. 203 do Código Tributário 

Nacional e art. 2º, § 8º, da Lei nº. 6.830/80.III. Assim, intime-se a parte 

executada da reabertura do seu prazo para defesa, frisando que a dívida 

total e atualizada será aquela obtida depois do envio destes autos à 

fazenda exequente para tal fim, devendo aquela, querendo, oferecer peça 

de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, depois de acatadas as exigências 

contidas no Art. 16 da Lei de Execução Fiscal, advertindo, também, de que 

a não apresentação daquela ocasionará a presunção de veracidade dos 

fatos articulados pela parte exequente (...)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744621 Nr: 4735-02.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DE LIMA SOARES, KELLY SIMONE 

NOBRE DA SILVA, ERICK MANOEL NOGUEIRA DA SILVA, NILENE NEVES 

MAGABEIRA, MARISA NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES 

LTDA, SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:3700, JOSE VALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:152165, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885, RICARDO JOÃO ZANATA 

- OAB:8360

 Com essas considerações, ratifico a decisão que concedeu o pedido de 

tutela antecipada (fls. 105/106) e JULGO PROCEDENTE o pedido de 

indenização formulado na inicial, o que faço para condenar, 

solidariamente, a empresa SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA e a concessionária SANEAR 

– SERVIÇO DE SANEAMENTO DE RONDONÓPOLIS/MT a pagar a cada um 

dos autores, ALEXSANDRO DE LIMA SOARES, KELLY SIMONE NOBRE DA 

SILVA, ERICK MANOEL NOGUEIRA DA SILVA, NILEME NEVES 

MAGABEIRA E MARISA NUNES DE ALMEIDA, o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a título de dano moral, totalizando a quantia de R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais), na forma do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Os valores deverão ser corrigidos, segundo o índice 

oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do 

arbitramento, na forma da Súmula nº 362, do STJ e acrescido de juros 

moratórios serão equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, contados do evento danoso (janeiro/2014), por se tratar de 

relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A 

partir da expedição do precatório, incidirá tão somente correção 

monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo 

Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e 

entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE.Condeno a 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – 
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SPE LTDA ao pagamento das custas processuais. Deixo, porém, de 

condenar o SANEAR ao pagamento de custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.Condeno, ainda, os 

demandados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em a 

10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749096 Nr: 7303-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO COIADO RAYSARO, NEIVA JOSE FILHO, 

VALDEMIR DE SOUZA DOURADO, JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "(...)Diante disto, intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais (fls. 187), 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. 

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783121 Nr: 7447-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 1169ss, para 

querendo manifestar no prazo legal. Iniciado o prazo da parte embargante 

representada pelos advogados Dr. Flávio Pigatto Monteiro, OAB/PR nº 

37.880 e Dr. Rogério Schuster Junior, OAB/PR nº 40.191.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820967 Nr: 3227-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO PIGATO MONTEIRO - 

OAB:37880, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 101494 Nr: 1155-33.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUASUL PISCINAS-COMERC.DE 

EQUIP.HIDRAUL, JOSE NORBIATO MARTINS, NAIR BIONDO AMBROZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT

 VISTO

Considerando que os executados não embargaram a execução e o TJ não 

suspendeu a decisão proferida nos autos, determino seja transferido o 

valor penhorado nos autos para a conta do exequente.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736854 Nr: 16108-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RONALDO AURINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "(...) fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, um vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão cruzeiro real para URV) onde o requerido 

também será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de 

modo que o pagamento de verba honorária em valor superior ao ora 

fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos. 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) 

dias.Efetuado o depósito, intime-se a perita para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-a 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. (...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749653 Nr: 7558-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APOENIA DE CASTRO FARIAS RODRIGUES, RODRIGO 

DE SOUSA ROSA, KAMILA MENDES DORNELAS, MARCOS QUEIROZ DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "(...)fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, vez que tal valor se mostra adequado diante 

da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para 

elaboração do laudo. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão cruzeiro real para URV) onde o requerido 

também será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de 

modo que o pagamento de verba honorária em valor superior ao ora 

fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos. 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se, ainda, o requerido para, no prazo de 20 (vinte) 

dias, pagar os honorários periciais, através de depósito judicial (conta 

única) e juntar aos autos os documentos necessários à comprovação da 

data do efetivo pagamento das autoras, conforme determinado às fls. 

158-v/159.Efetuado o depósito, intime-se a perita para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. A Sra. Perita terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos(...)"
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792145 Nr: 11165-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA DA SILVA, RITA APARECIDA DE 

MELO

 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:

 "(...)fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, vez que tal valor se mostra adequado diante 

da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para 

elaboração do laudo. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão cruzeiro real para URV) onde o requerido 

também será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de 

modo que o pagamento de verba honorária em valor superior ao ora 

fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos. 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição 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(...)".

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 753767 Nr: 9692-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO CRISTAL LTDA, MELYSSA 

SOARES BORGES, EREOVALDO VIEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUTO VIAÇÃO CRISTAL LTDA, CNPJ: 

36875797000118. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on-line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD. 

Pois é possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto 

ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o(a) executado(a) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o(a) executado(a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução.O Exequente requer ainda a expedição de Ofício à Delegacia da 

Receita Federal, requisitando a última declaração de imposto de renda em 

nome da executada, a fim de localizar bens do devedor e/ou endereço.O 

pedido deve ser deferido.O exequente comprovou ter esgotados todos os 

meios possíveis para obter informações do endereço ou situação 

econômica do executado.Ademais, tal providência permite informações 

sobre o patrimônio do executado, bem como a sua localização, por meio 

de requisição judicial, via on-line.Nesse sentido:“AGRAVO INTERNO EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE VIAS 

EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Apesar de admissível a remessa de 

ofício à Receita Federal pelo Judiciário, com vistas a obter informações 

sobre bens passíveis de penhora de devedores em ação de execução, a 

medida deve ser utilizada com parcimônia, sob pena de ser substituída a 

parte pelo juiz. AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO CORROBORAM COM A 

REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70039679956, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

09/12/2010)”.Com essas considerações, DETERMINO a penhora on-line 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, 

querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas da executada, intimando-o ainda, para que 

em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da 

parte devedora, sob pena de extinção da execução.DEFIRO, ainda, a 

penhora de bens em nome da devedora, via sistema RENAJUD, tornando 

inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar 

no sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário 

não dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.DETERMINO 

seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha pessoal deste juízo, 

para obter as informações solicitadas pelo exequente.Localizado o 

endereço do devedor ou bens passíveis de penhora (CPC, art. 835), 

expeça-se de imediato mandado de penhora e avaliação. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa 

de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16 da Lei nº 

6.830/80.Juntadas as informações, os autos passarão a correr em 

segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a secretaria fixar no 

dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, IV).Sendo 

infrutífera a busca de dados do (a) executado (a), a secretaria deverá 

intimar o (a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 08 de fevereiro de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435947 Nr: 4615-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS EREDIA E CIA LTDA, MARAISE 

PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO MARTINS EREDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARAISE PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

56884494115, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

HUMBERTO MARTINS EREDIA, Cpf: 53156374172. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias contados da juntado do AR (aviso de recebimento) nos 

autos.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 08 de fevereiro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416887 Nr: 12636-31.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S S JUVINO, EDMEIRE DE SOUZA SILVA 

JUVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): E S S JUVINO, CNPJ: 03163613000138, 

Inscrição Estadual: 13187946-4 e atualmente em local incerto e não sabido 

EDMEIRE DE SOUZA SILVA JUVINO, Cpf: 57152586187, Rg: 404.800, 

Filiação: Ana Amelia de Souza Silva e Vandinei Borges da Silva, 

brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO. O (a) exequente requer a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao (a) executado (a), 

por meio do sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas 

diligências realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio do (a) 

executado (a).O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que o (a) executado (a) venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que o (a) executado 

(a) não se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, 

sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.O exequente requer também expedição de Ofício à 

Delegacia da Receita Federal, requisitando as três últimas declarações de 

imposto de renda em nome dos executados, a fim de localizar bens dos 

devedores e/ou endereços.O exequente comprovou ter esgotados todos 

os meios possíveis para obter informações do endereço ou situação 

econômica dos executados.Ademais, essa providência permite 

informações sobre o patrimônio dos executados, bem como a sua 

localização, por meio de requisição judicial, via on-line.Com essas 

considerações, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) cadastrados em nome do (a) 

executado(a).Efetuado o registro, caberá ao (a) exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Também 

DETERMINO que seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha 

pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas pelo 

exequente.Localizado o endereço do devedor ou bens passíveis de 

penhora (CPC, art. 835), expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 16 da Lei nº 6.830/80. Juntadas as informações, os autos passarão 

a correr em segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a secretaria 

fixar no dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, IV).Não 

sendo localizados veículos em nome do (a) executado (a), via RENAJUD e 

sendo infrutífera a busca de dados do executado, a secretaria deverá 

intimar o (a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 08 de fevereiro de 2018
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Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787724 Nr: 9304-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX AGP COMINICAÇÃO LTDA, MARCELO 

MARTINS MOURA, MARCO ANTONIO DIAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO MARTINS MOURA, Cpf: 

00155877704, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias contados da juntado do AR (aviso de recebimento) nos 

autos.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 08 de fevereiro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805216 Nr: 16362-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA RODRIGUES & CIA LTDA- ME, 

JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OLIVEIRA RODRIGUES & CIA LTDA- ME, 

CNPJ: 09337019000100 e atualmente em local incerto e não sabido 

JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, Cpf: 02952523169, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTOA Fazenda credora postula a penhora on line de 

valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida 

eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD. 

É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o (a) executado (a) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o (a) executado (a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução.Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação financeira.Havendo 

bloqueio de dinheiro, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada 

nos autos, a fim de requeira o que entender de direito. Em seguida, 

intime-se a parte executada para, querendo no prazo legal, ofereça 

embargos.Oficie-se, ainda, ao responsável pela Conta de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça para vincular o valor bloqueado.No caso 

de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, 

informando que não foram encontrados valores a serem bloqueados nas 

contas da executada, intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias 

indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora, sob 

pena de extinção da execução.DEFIRO, ainda, a penhora de bens em 

nome da devedora, via sistema RENAJUD, tornando inviável a sua 

transferência a terceiros sem a devida ordem ou autorização 

judicial.Efetuado o registro, caberá ao (a) exequente diligenciar no sentido 

de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe 

de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 08 de fevereiro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003619-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003619-36.2017.8.11.0003 VISTO. HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA ajuizou AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que, no 

Auto de Infração 2013.074, instaurado para apurar eventual infração às 

normas do Código de Defesa do Consumidor, o PROCON aplicou-lhe multa 

no valor de R$5.883,33 (cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta 

e três centavos), sem considerar o conteúdo de sua defesa. A autora 

esclarece que corre o risco de inscrição na Dívida Ativa devido à multa 

erroneamente aplicada. Também esclarece que desde quando foi 

cientificada dos fatos se colocou à disposição para atender o pleito do 

consumidor; não se opôs em orientar o consumidor a encaminhar o 

produto a fim de realizar o conserto do defeito apresentado, uma vez que 

foi constatado que o produto foi molhado. Todavia, de forma equivocada, o 

PROCON de Rondonópolis entendeu que a Autora deveria pagar uma pena 

administrativa, não havendo motivo/finalidade para o PROCON aplicar a 

penalidade, não restando outra opção à Autora, senão o manejo da 

presente Ação Anulatória, visando à desconstituição da multa aplicada. 

Alega, também, em síntese, inexistência de infração ao Código de Defesa 

do Consumidor; o PROCON não respeitou o princípio da razoabilidade na 

fixação do valor da multa; aplicação indevida da inversão do ônus da 

prova em processo administrativo; ausência de motivação na decisão 

administrativa; e, violação aos princípios da legalidade na fixação da multa. 

Ao final, requereu seja deferida a antecipação parcial dos efeitos da tutela 

provisória para o fim de ordenar ao Programa Municipal de Proteção e 

Defesa do Consumidor – PROCON, de Três Lagoas do Estado do Mato 

Grosso do Sul, que se abstenha de inscrever os valores ora discutidos 

em dívida ativa, ou, se acaso já inscrito, suspender a exigibilidade da multa 

até o desfecho final da presente demanda. O pedido de tutela provisória 

foi indeferido. Citado, o Município de Rondonópolis apresentou 

contestação, onde arguiu a preliminar de inépcia da petição inicial, uma 

vez que os fatos narrados na petição inicial não dizem respeito às 

irregularidades apontadas no Auto de Infração n. 74/2013, sem contar que 

pleiteou tutela provisória de urgência a órgão de proteção ao consumidor 

localizado no Município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que não 

tem nenhuma relação com o PROCON de Rondonópolis. No mérito, 

sustentou que o PROCON, ao exercer a fiscalização nas dependências da 

autora, foram constatadas as irregularidades contidas nos autos de 

constatação n.º 429/2013, 430/2013, 435A/2013 e 435B/2013. A autora 

foi notificada e apresentou defesa extremamente genérica e 

descompromissada. Limitou-se a informar que as diferenças encontradas 

nos preços dos produtos decorrem do trabalho manual e que a falha 

humana é algo que acontece em todas as profissões. Destacou que não 

há que se falar em nulidade do Auto de Infração nº 74/2013, porquanto foi 

assegurada ampla defesa no processo administrativo que tramitou no 

órgão de proteção ao consumidor do Município de Rondonópolis, sendo a 

aplicação da multa administrativa prerrogativa inerente ao poder 

discricionário da Administração Pública. A parte autora impugnou de forma 

genérica a contestação. Intimadas as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, ambas não se manifestaram nos autos. É 

o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostram suficientes para o seu deslinde. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

PETIÇÃO INICIAL Apesar da infelicidade da autora narrar na petição inicial 

situação que não condiz com as irregularidades que ocasionaram a 

lavratura do Auto de Infração n. 74/2013, bem como utilizar um modelo de 

petição padrão qualquer, sem ao menos fazer as adaptações necessárias 

ao caso vertente, deve-se aceitar o processamento da petição. De uma 

forma bem superficial, a peça inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do 

CPC/15, pois possibilitou, como muita dificuldade, a compreensão do 

pedido e de seus fundamentos fáticos e de direito. Ademais, permitiu que 

o réu oferecesse ampla resistência a pretensão contida na inicial. O que 

se nota no caso em debate, é que a parte autora utilizou uma petição 

padrão e não teve o mínimo de cuidado para fazer as adaptações 

necessárias ao caso vertente. Entretanto, isso não impediu o réu de 

apresentar sua versão dos fatos e impugnar os pedidos da autora. 

Realmente, faltou zelo ao subscritor da petição inicial, mas considero que 

a peça preenche minimamente os requisitos do artigo 319 do CPC. Posto 

isso, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. MÉRITO. 

Primeiramente, cabe ressaltar que como órgão de fiscalização e defesa do 

consumidor, o PROCON possui competência administrativa para aplicar 

sanções aos fornecedores que não observarem as normas vigentes, 

sendo que seu poder de polícia decorre das normas previstas na Lei 

8.078/90, art. 55; Decreto Estadual n° 3.571/2004, art. 1º e Decreto 

Federal n°. 2.781/97, artigo 4º. É certo que a imposição de multa é ato de 

competência da administração pública, desde que sua fundamentação 

seja suficientemente clara e tenha base nos fatos legalmente previstos. O 

Administrador deverá sempre, apesar de ser um ato administrativo 

discricionário, como in casu, estar adstrito aos limites da legalidade e dos 

demais princípios que regem a Administração Pública e em especial os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Examinando-se os documentos juntados com a inicial, verifica-se que a 

fiscalização do PROCON foi totalmente regular. O Ministério Público 

determinou que o PROCON realizasse vistoria no estabelecimento 

comercial da autora para verificar a ocorrência da prática abusiva e lesiva 

o consumidor consistente em ofertar produtos sem a correta informação 

dos preços, por não ter afixado na gôndola e/ou por se verificar diferença 

de preço entre aquele afixado nos gôndolas, o constante nas etiquetas 

coladas nos produtos e aquele do código de barras. O PROCON constatou 

as irregularidades praticadas e a autuação da empresa observou aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório. A autora apresentou defesa 

administrativa e recurso quanto à aplicação da multa, o qual foi 

considerado intempestivo. Não se vislumbra qualquer violação ao princípio 

da motivação, eis que a decisão foi adequadamente fundamentada, com a 

indicação das normas do CDC que restaram violadas. No que concerne ao 

arbitramento da multa imposta, verifica-se que não se revela excessiva 

como alega a parte autora, mas sim proporcional ao descaso dispensado 

pela empresa aos consumidores e ao órgão municipal de defesa ao 

consumidor, em sintonia com o disposto no art. 57, do CDC e do art. 24, do 

Decreto nº 2.181/97, que preveem o arbitramento da sanção de acordo 

com a gravidade da infração; a condição econômica do fornecedor, que, 

no caso, trata-se de empresa de grande porte; as circunstâncias 

agravantes e atenuantes e a reincidência, além do caráter pedagógico da 

medida, que visa coibir novas práticas. Daí porque se revela justa e 

adequada à espécie a multa arbitrada na decisão administrativa. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COM PEDIDO 

DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO INICIAL. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE, POR 

IRREGULARIDADE FORMAL, CONSIDERANDO-SE INEXISTENTE A PEÇA 

RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS. AUTO DE 

INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAL DO PROCON. Atos decorrentes da 

polícia administrativa, como na hipótese vertente, são dotados de 

presunção de legitimidade. Empresa que opôs defesa em procedimento 

administrativo. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Empresa autora que não cumpriu seu 

ônus de demonstrar a incompatibilidade do ato com a lei ou com a 

realidade. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Competência do 

PROCON. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Multa aplicada 

pautada em lei, com observância aos critérios da Lei Estadual nº 3906/02 

para sua fixação, não se revelando desproporcional. Em exame de 

legalidade, que é apenas o que cabe ao Poder Judiciário exercer no 
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tocante ao controle dos atos administrativos, não se verifica qualquer 

nulidade. Precedentes em nosso Tribunal. Sentença que se reforma para 

julgar improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 557 § 1º - A do 

Código de Processo Civil, em sede de reexame necessário.” (TJRJ - DES. 

CLAUDIO BRANDAO - Julgamento: 09/04/2013 - QUARTA CAMARA CIVEL 

0059151-11.2008.8.19.0001 - APELACAO / REEXAME NECESSARIO). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO 

CÍVEL. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E FATURAS INDEVIDAS PELA 

SERASA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON. 

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. MULTA 

ADMINISTRATIVA E INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE 

RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS NÃO ATENDIDAS. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. O PROCON está autorizado a aplicar sanções 

administrativas por ofensa às normas de defesa do direito do consumidor, 

estando essa atuação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078/90) e Decreto Federal nº 2.181/97. Diante do envio de 

cobrança indevida a consumidor, deve a empresa reclamada envidar 

esforços para solucionar a controvérsia o mais breve possível, 

demonstrando o alegado nos autos do processo administrativo instaurado 

em seu desfavor. Não foi produzida nos autos prova idônea a 

desconstituir a regularidade do procedimento administrativo instaurado (nº 

111-000.479-0), estando à multa administrativa e a inscrição no Cadastro 

Nacional de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas em plena 

conformidade com os ditames legais. Recurso não provido.” (TJMG; APCV 

1.0702.12.064309-4/002; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 20/03/2014; 

DJEMG 26/03/2014). Ademais, a parte autora não comprovou a 

inexistência dos fatos. Pelo contrário, na própria petição inicial a autora 

faz referência a fatos completamente diversos dos conteúdos dos autos 

de constatações: “[...] desde quando a autora foi cientificada dos fatos se 

colocou à disposição para atender o pleito da reclamante, essa não se 

opôs em orientar o consumidor a encaminhar o produto a fim de realizar o 

conserto do defeito apresentado, uma vez que foi constatado que produto 

foi molhado”. Como bem disse a parte ré: “Ora, nenhum dos autos de 

constatação nºs 429/2013, 430/2013, 435A/2013 e 435B/2013, consta 

situação semelhante à acima descrita. Todos eles se originam do fato de 

que os produtos estavam com preços diferentes nas gôndolas e no caixa 

bem como porque algumas mercadorias não continham informações 

relevantes sobre a forma de parcelamento e ao financiamento”. Isso só 

demonstra que a parte autora apresentou defesa administrativa e judicial 

extremamente genérica e sem fundamentos legais. Com essas 

considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º, c/c §4º, III, do Código de Processo Civil. 

P.R.I.C. Rondonópolis, 3 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito
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PROCESSO Nº 1008458-07.2017.8.11.0003 VISTO. DARI DOUGLAS 

CORREA VARGAS ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que, 

em fevereiro de 2016, foi divulgado o edital nº 001/2016-PMR para 

provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos 

públicos de provimento efetivo da Prefeitura de Rondonópolis, dentre eles 

de Psicólogo, com disposição de 08 vagas para ampla concorrência. 

Consta na inicial que o impetrante foi classificado em 10º (décimo) lugar 

para o referido cargo, e que o Município nomeou os oito candidatos 

aprovados e antecedentes ao impetrante, porém as candidatas do 2º e 3º 

lugar não tomaram posse. Alega o impetrante que segundo a 

jurisprudência o surgimento posterior de cargo vago, por si só, não gera 

para o candidato aprovado direito líquido e certo à nomeação, salvo se 

demonstrada a necessidade de provê-lo, ou seja, existindo cargo vago e 

prova da necessidade da administração pública de provê-lo, nasce para o 

candidato aprovado na posição imediatamente posterior o direito à 

nomeação, pouco importando se aprovado dentro ou fora do número de 

vagas. Sustenta que o Município de Rondonópolis está contratando 

psicólogos, pois de acordo com diários oficiais nºs 3911, 3937, 3964 e 

3977, existem 14 psicólogos contratados e 03 nomeados em cargos 

comissionados, o que comprova a existência de vagas, que deveriam ser 

destinadas aos candidatos aprovados em concurso. Assim, requer a 

concessão de medida liminar para o Município de Rondonópolis ser 

obrigado, de imediato, a tomar as providências administrativas 

necessárias para nomeação e efetivação da posse do impetrante, para o 

cargo de Psicólogo – ampla concorrência (Id. 10419882). O pedido de 

liminar foi indeferido. Notificado, o Município de Rondonópolis apresentou 

informações, esclarecendo que concurso ainda se encontra dentro do 

prazo de vigência; não houve preterição de nomeação para o exercício do 

cargo ao qual se habilitou o impetrante, não existindo, portanto, direito 

subjetivo a nomeação. Parecer do Ministério Público pela procedência do 

pedido. É o relatório. Decido. O impetrante busca a sua nomeação ao 

cargo de Psicólogo, para o qual foi classificado em 10º lugar, para as 

vagas de ampla concorrência. Da análise dos documentos encartados aos 

autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu concurso 

público para provimento de cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 

8 (oito) vagas de ampla concorrência, 2 (duas) para pessoas com baixa 

renda e 2 (duas) para pessoas com deficiência, para o cargo de Psicólogo 

(Id. 10419979, p. 21), tendo sido o impetrante classificado em 10º lugar 

para as vagas de ampla concorrência (Id. 10419992, p. 99). Como se vê, o 

impetrante foi aprovado no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital o que, como sabido, lhe confere tão somente mera 

expectativa de direito. Todavia, o impetrante alega possuir direito subjetivo 

à nomeação em decorrência das candidatas aprovadas em segundo e 

terceiro lugar não terem tomado posse do cargo, apesar de convocadas. 

Pois bem. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 

direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do 

número de vagas previstas no edital, na hipótese deste passar a figurar 

entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos melhor 

classificados. Vejamos: "O direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que 

passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de 

candidatos classificados em colocação superior. Precedentes." (RE 

946425 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento 

em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016) Com efeito, foi acostado aos autos duas 

declarações de desistência de vaga das candidatas aprovadas em 2º e 3º 

lugar para o cargo de Psicólogo – ampla concorrência, de modo que o 

impetrante, classificado em 10º lugar (2º do cadastro de reserva), 

passaria a figurar entre o número de vagas previstas no certame (Id. 

10419954 e 10420046). No entanto, tais declarações vieram 

desacompanhadas de qualquer comprovante de protocolo junto a 

Prefeitura Municipal, e contam com assinaturas que não tiveram firma 

reconhecida, o que gera certa incerteza acerca da autenticidade destas. 

Ademais, o impetrante sustenta possuir direto líquido e certo à nomeação 

em razão da contratação ilegal de profissionais para exercer a função de 

psicólogo, o que convola sua mera expectativa de direito em direito 

subjetivo à nomeação. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela 

necessidade de que o candidato aprovado fora do número de vagas 

constante do edital comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos 

vagos e a contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo 

suficiente para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. 

Confira-se a posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA 

DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS 

VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE 
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SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o 

entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos 

aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se 

em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, 

há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de 

vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam 

aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o 

agravado tenha obtido aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de 

vagas previstas no Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a 

Administração Pública, antes de expirado o prazo de validade do certame, 

realizou contratações temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o 

mesmo cargo a que concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e 

Traumatologia Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa 

circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do 

prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários 

para suprir a demanda por odontólogos pela Administração Pública 

demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma 

precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova 

orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato 

aprovado no certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não 

provido” (AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, 

Relator Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). 

Confira-se, ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental 

em recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. 

Contratação precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não 

comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de 

direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É 

posição pacífica desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos 

aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por 

comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo 

efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por 

imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito 

subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente 

somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão 

ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a 

existência de cargo efetivo vago. Precedentes. 3. No caso em questão, 

não ficou comprovada, nos documentos acostados aos autos, a 

existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, sendo 

necessário, para tanto, que haja dilação probatória, o que não se admite 

em via mandamental. Ausência de direito líquido e certo do agravante. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 29915 AgR, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/09/2012, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 25-09-2012 PUBLIC 

26-09-2012). Na hipótese, o impetrante comprovou a nomeação de 03 

(três) profissionais para exercer o cargo em Comissão de Psicólogo do 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, conforme se infere das 

Portarias nºs 21.687, 22059 e 22.601(Id. 10420207 – p.19, 10420139 – p. 

33 e 10420089). Contudo, não há nos autos elementos suficientes para 

afirmar que tais profissionais estão ocupando cargos efetivos vagos. 

Como já dito, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados 

em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas efetivas. Os contratos 

firmados pelo SERV SAÚDE – Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores Públicos Municipais para prestação de serviços em Psicologia 

não ensejam qualquer preterição ao direito da impetrante, vez que o 

certame em que aquele restou classificado foi destinado ao preenchimento 

de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos de 

provimento efetivo da Prefeitura de Rondonópolis. Além do mais, oportuno 

anotar que tal instituto foi criado sob a forma de autarquia dotada de 

personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e 

autonomia administrativa e financeira (Lei Municipal nº 4616, de 25 de 

agosto de 2005). Posto isso, por não vislumbrar a existência de direito 

líquido e certo do impetrante, julgo improcedente o pedido de segurança 

impetrado por DARI DOUGLAS CORREA VARGAS. Sem custas (art. 10, 

inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em julgado, 

comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, quinta-feira, 8 de 

fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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 Cod. Proc.: 887810 Nr: 935-24.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:16433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto,Decido:I – Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita.II – 

Retifico de ofício o valor atribuído à causa, passando a constar a quantia 

de R$ 198.640,13 (cento e noventa e oito mil seiscentos e quarenta reais e 

treze centavos).III – Proceda-se às devidas retificações na capa dos 

autos e no Sistema Apollo.IV – Intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, corrija o polo ativo dos presentes embargos, com 

procuração do Espólio, bem como cópia integral da inicial do inventário e 

primeiras declarações, sob pena de extinção do feito por ausência de 

condição de procedibilidade, nos termos do art. 485, IV do CPC.V – No 

mesmo prazo, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

despesas processuais. VI – Não havendo emenda ou recolhimento das 

custas, voltem-me para sentença extintiva.VII – Havendo o recolhimento, 

voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333120 Nr: 3152-31.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO EUSTAQUIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Expeça-se o necessário para penhora dos imóveis indicado, as fls. 42, 

que deverão ser anotadas as penhoras em seus registros, sem custas 

para o exequente, e promovida a intimação de có-proprietários e conjugue, 

se for o caso. Em caso de venda, deverá o Oficial do Registro local 

conceder certidão atestando a data para analise de eventual fraude à 

execução. Sendo desnecessário o recolhimento da diligência conforme 

Suspensão de Segurança 2.889/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 330870 Nr: 2298-37.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT/10.752 -B

 Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA nº. 201414172, em virtude do pagamento, com base no 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.Promova-se, se houver a 

baixa de eventual arresto ou penhora, caso tenha sido efetivada por este 

juízo. Custas pelos executados. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Publique-se,Registre-se, eIntimem-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 662848 Nr: 11330-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO, 

MYLLENA BEATRIZ ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:OAB-MT 4846

 Intimação do advogado do reu Dr. José Humberto Damascena-OAB/MT 

4846 da designação da audiencia para o dia 21/02/2018 as 16:30 horas.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641437 Nr: 2905-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Intimação do Dr. João Batista Borges Junior, OAB/MT nº. 7.637, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01 de março de 

2018, às 13h15min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal, bem 

como para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar se possui interesse na 

inquirição das testemunhas Maria Aparecida Souza Munis e Mirtes 

Francisca dos Santos, e em caso positivo decline os seus atuais 

endereços, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 600829 Nr: 5265-22.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 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 item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

 Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Por fim, no que diz respeito ao crime de apropriação indébita, homologo a 

promoção de arquivamento proposta pelo Parquet às fls. 46/47, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 327616 Nr: 5608-86.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Os autos vieram conclusos para análise acerca da possibilidade de 

desvinculação da(s) arma(s)/munição(ões) apreendida(s), conforme 

determinação contida no ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido 

pela I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT., bem 

como das disposições da Resolução 134/2011 do CNJ.

Todavia, o processo encontra-se suspenso na forma do art. 366 do CPP, 

cuja circunstância inviabiliza, portanto, a desvinculação do armamento 

pelo fato de o réu não ter sido citado e, consequentemente, não haver 

defesa constituída.

Diante disso, mantenho a(s) arma(s)/munição(ões) vinculada(s) a 

presente ação penal até que o processo volte a tramitar ou, 

eventualmente, ocorra a prescrição da pretensão punitiva.

Devolva-se ao arquivo provisório mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 611478 Nr: 1831-54.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CARDOSO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a acusada foi impronunciada, mas levando-se em 

consideração que existem outros acusados, cujo processo foi 

desmembrado e tramita perante este juízo sob o cód. 635903, determino 

seja a arma apreendida nesta ação penal desvinculada desse processo e 

vinculada àquela ação penal.

Ademais, por se tratar de crime doloso contra a vida, desde já mantenho a 

arma em questão vinculada ao aludido processo, pois ainda há interesse 

para a instrução, sobretudo porque poderá ser objeto de questionamento 

perante o E.Tribunal do Júri, em eventual pronúncia dos acusados.

Traslade-se cópia desta decisão para aqueles autos, dando-se 

cumprimento às determinações retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641448 Nr: 2916-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER PORTO DE SOUZA, HENRIQUE 

GABRIEL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em que foram pronunciados WAGNER PORTO DE 

SOUZA e HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE, pela prática, em tese, do 

disposto no art. 121, § 2º, incisos I e IV (vítima Alan Pereira Brito Ferreira) 

e artigo 121, § 2º, incisos IV e V (vítima João Batista Ferronato da Silva) e 

artigo 211 (ambas as vítimas), todos do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 

10.826/2003.

À fl. 494 o acusado Henrique manifestou o desejo de recorrer da decisão 

de pronúncia, tendo sua tempestividade certificada à fl. 496.

Razões recursais apresentadas às fls. 501/504 e contra razões 

apresentadas às fls. 505/511.

No dia 11.01.2018 o acusado Henrique por meio da Defensoria Pública 
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informou a desistência em recorrer da decisão de pronúncia à fl. 525.

Portanto, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo acusado 

Henrique à fl. 494, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650540 Nr: 205-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÉLCIO MARTINS SILVA LOPES, JÚNIOR DE 

GODOY INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Estando no prazo, recebo os recursos interpostos pelas partes às fls. 

298 e 299, nos efeitos legais.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar as razões 

recursais e, após, ao Ministério Público para as necessárias 

contrarrazões, encaminhando-se, posteriormente, ao E.TJ/MT.

No mais, tendo em vista que o processo já foi sentenciado, em 

observância ao ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT., e das 

disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ, com fundamento no 

art. 25 da Lei 10.826/03, determino a desvinculação da arma apreendida 

nos autos, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que supervisiona a 

seção de depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da 

presente decisão.

Por fim, cumpram-se as determinações retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 322957 Nr: 1138-12.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FRANCISCO DA SILVA, UANDERSON 

ORLANDO MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANIAS MARTINS DE SOUZA 

FILHO - OAB:1279, CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - OAB:9583/MT, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS ANAIAS MARTINS DE SOUZA FILHO- 

OAB/RO Nº 1.279 E DR. CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR- OAB/MT Nº 

9.583, PARA QUE NO PRAZO APRESENTEM OS MEMORIAIS FINAIS NOS 

AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 1138-12.2009.811.0064- CÓDIDGO 322957.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 324645 Nr: 2769-88.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS SANTOS LIMA, MIGUEL PINHEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:7026-MT

 Vistos, etc.

Diante do teor da certidão de fl. retro, intime-se o acusado Denis Santos 

Lima a constituir novo defensor, no prazo de 10 dias, cientificando-o de 

que sua inércia importará na nomeação de defensor dativo. Caso o 

acusado não disponha de recursos para constituir novo defensor, deverá, 

no prazo assinalado, comparecer à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência.

A intimação deverá ser pessoal, por mandado. Frustrada a intimação 

pessoal, intime-se por edital, com prazo de 20 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 600829 Nr: 5265-22.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 INTIMAÇÃO DA DRª THELMA APARECIDA GARCIA GUIMÃES- OAB/MT 

3402, PARA QUE NO PRAZO APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

DO RÉU DIOGO JACINTO DA SILVA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

5265-22.2011.811.0064- CÓDIDGO 600829.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 609450 Nr: 7342-67.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROBERTO DE SOUZA, THIAGO 

PADILHA DINIZ, MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:, ARIONALDO MADEIRA COSTA - OAB:13075, DEFENSOR(A) 

PÚBLICO(A) - OAB:, JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO - OAB:23964, 

Luiz Gustavo Battaglin Maciel - OAB:OAB/MS 8195, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297, SERGIO HEMNRIQUE RESENDE - 

OAB:15660

 Intimação do Dr. Arionaldo Madeira Costa, Dr. Sergio Henrique Resende, 

Dr. Luiz Gustavo Bataglin Maciel, Dr. Marcelo Felício Garcia e Dr. José 

Francisco Figueira Neto, para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 01 de março de 2018, às 14h30min, a ser realizada 

neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642127 Nr: 3559-28.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYRA DE SOUZA CUNHA, ISAC FERNANDES 

DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de aditamento à denúncia ofertado pelo representante do 

Ministério Público, uma vez que restou demonstrado nos autos a prática do 

crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990) 

perpetrado, em tese, pelos acusados ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA e 

NAYARA DE SOUZA CUNHA, em face do menor de idade Charlles Rafael 

da Silva Campos (fls. 162/163).

Com vista dos autos, a Defensoria Pública tomou ciência do aditamento da 

denúncia, bem como manifestou pelo prosseguimento da ação penal (fl. 

164).

É o necessário. Decido.

Indo direto ao ponto, tendo em vista que o aditamento à denúncia ofertado 

pelo Ministério Público preenche os requisitos legais e pelo fato de não ter 

havido qualquer impugnação por parte da defesa, RECEBO o aditamento à 

denúncia ofertado pelo representante ministerial, pois pautado no artigo 

384 do Código de Processo Penal e revestido de indícios de autoria e 

prova da materialidade.

Assim, aguarde-se a realização da audiência designada para o dia 

13.03.2018, às 13:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648265 Nr: 8656-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 
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deixo de absolver sumariamente o acusado DIEGO FREITAS COSTA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de abril de 2018, às 16:00 horas.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público, as vítimas 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.: 655150 Nr: 4610-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO 

FAGUNDES, JESUS SOARES DA SILVA, VILSON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

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 JEFERSON FELIPE DA 

ANUNCIAÇÃO FAGUNDES.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de abril de 2018, às 17:15 horas.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público, as vítimas 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.: 658221 Nr: 7393-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX TERLY MARQUES DOS REIS SILVA, 

GRACIEL DA SILVA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIERIA ROCHA - 

OAB:20982/O

 Estando no prazo, recebo o recurso interposto pela defesa à fl. 205, nos 

efeitos legais.

Tendo em vista que as razões já foram apresentadas, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para as necessárias contrarrazões e, 

posteriormente, encaminhe-se ao E.TJ/MT.

No mais, tendo em vista que o processo já foi sentenciado, em 

observância ao ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT., e das 

disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ, com fundamento no 

art. 25 da Lei 10.826/03, determino a desvinculação da arma apreendida 

nos autos, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que supervisiona a 

seção de depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da 

presente decisão.

Por fim, cumpram-se as determinações retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 337525 Nr: 1329-86.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL DA SILVA OLIVEIRA, HERCULES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Vistos, etc.

Diante da juntada da cota ministerial de fl. retro declinando dois endereços 

da testemunha referida Bruna Dolores, cumpra-se a decisão de fl. 167, a 

qual determinou a expedição de mandado de intimação para a mesma com 

a finalidade de proceder a sua inquirição no dia 13.03.2018, às 15h00min.

Requisitem-se os policiais militares SGT PM Barros e SD PM Ewerton.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667012 Nr: 54-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 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 ANTÔNIO 

AMORIM DE OLIVEIRA. Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 

2018, às 17:30 horas. Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público, a 

vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à 

audiência. Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) 

Requisite-se, se houver necessidade. DA DESVINCULAÇÃO DA ARMA DE 

FOGO Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido 

pela I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem 

como das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, 

levando-se em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou 

munição(ões) No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro. 

DA PRISÃO PREVENTIVA Às fls. 61/63 a defesa do acusado formulou 

pedido de liberdade provisória, argumentando, em síntese, que não estão 

presentes os requisitos da sua manutenção cautelar e que o réu é 

primário e possui residência fixa, além de estar civilmente identificado. Da 

análise dos autos, verifico que o pedido de revogação de prisão 

preventiva não merece deferimento. Senão vejamos. Primeiro, ressalto que 

o fato de o acusado possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a 

manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros 

elementos existentes nos autos. A respeito: penal/código: 660891), em 

tramite perante este juízo, estando o mesmo preso preventivamente. Com 

efeito, a reiteração delitiva também justifica a manutenção da prisão 

cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: da . Cumpra-se e intime-se, expedindo o 

necessário, com urgência, por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667012 Nr: 54-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 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 ANTÔNIO AMORIM DE 

OLIVEIRA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la.
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Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667012 Nr: 54-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 Intimação do Dr. Edvaldo de Almeida Filho, OAB/MT nº. 16.010, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20 de fevereiro 

de 2018, às 17h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667800 Nr: 773-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY ALVES EVANGELISTA

 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 VALDECY ALVES 

EVANGELISTA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo 

de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, oficie-se a POLITEC local, para que envie a este juízo, com 

urgência, por se tratar de réu preso, o laudo pericial de edificação, o qual 

já foi devidamente requisitado por meio do ofício n.º 54/2018/DERF, cuja 

cópia consta à fl. 22.

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.: 340148 Nr: 3952-26.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sival Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:3981/MT

 Vistos etc.

Efetuada procura pelo atual endereço do acusado, encontrou-se o 

seguinte logradouro no site do TRE: Rua Alberto Caldas, n. 6, Bairro Jardim 

Ana Maria, Carapicuíba/SP.

Assim, proceda-se a intimação do réu no endereço acima citado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, comparecer ao juízo deprecado e justificar o 

descumprimento das condições impostas, sob pena de revogação do 

benefício.

Em tempo, no caso de não ser localizado o acusado no endereço 

mencionado, dê-se vista ao Ministério Público para postular o que entender 

de direito.

Sem prejuízo da diligência, observando não ter sido juntado aos autos o 

laudo pericial da arma de fogo apreendida com o réu, determino seja 

oficiado à autoridade policial que presidiu as investigações, bem como à 

POLITEC, para que, no prazo de 10 (dez) dias, enviem o laudo pericial da 

arma de fogo, a fim de constatar a eficiência do artefato.

Por fim, diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido 

pela I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem 

como das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ, após a 

juntada do laudo pericial da arma, determino seja intimado o Ministério 

Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 610489 Nr: 747-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 610809 Nr: 1091-96.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERREIRA DA SILVA OU WILLIANS 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 
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I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638948 Nr: 695-17.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN ALVES CUNHA, RONALDY JUNIOR 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)I - DO ACUSADO RONALDY JÚNIOR MONTEIRO 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 20 de 

março de 2018, às 14:30 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. Por 

fim, vale ressaltar que o réu encontra-se segregado na comarca de 

Tangará da Serra/MT, preso pelos processos cód. 264227 e 34089, razão 

pela qual deixo de solicitar o seu recambiamento. II - DO ACUSADO 

JONATAN ALVES CUNHA Em tempo, diante do erro material contido no 

último parágrafo da decisão de fl. 122, no que tange ao prazo 

prescricional, em caráter de retificação, faço constar: Onde se lê: 

“(...)Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(m) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso do prazo 

prescricional, pelo prazo de 8 anos, nos termos da súmula 415 do STJ”. 

Leia-se: “(...)Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser 

certificado nos autos, caso o(s) réu(s) não apresente(m) defesa, não 

compareça(m) em juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento 

no art. 366 do CPP, determino, desde já, a suspensão do processo e o 

curso do prazo prescricional, pelo prazo de 20 anos, nos termos da 

súmula 415 do STJ”. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641716 Nr: 3175-65.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto à fl. 316, ante a certificação de 

sua tempestividade à fl. 324, em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com suas razões (fls. 

317/323) e contrarrazões (fls. 325/334), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 614272 Nr: 4898-27.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619859 Nr: 2982-21.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3719/MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635032 Nr: 6246-12.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ LUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 
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25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635347 Nr: 6561-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOS SANTOS DIAS, LUCAS PAES 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, RAFAEL BEZERRA VALERIANO - OAB:19.971/MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637895 Nr: 8686-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639458 Nr: 1104-90.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639733 Nr: 1332-65.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDRIC DA SILVA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641407 Nr: 2878-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 608164 Nr: 6030-56.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO RODRIGUES OLAZAR, GERALDO 

ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547/MT
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 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 608245 Nr: 6112-87.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 609908 Nr: 148-79.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612149 Nr: 2596-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612666 Nr: 3164-41.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613952 Nr: 4564-90.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGGES SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga
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 Cod. Proc.: 616229 Nr: 6924-95.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 616330 Nr: 7027-05.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEDRO BARBOSA, NATANAEL 

FERNANDES PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 616406 Nr: 7103-29.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON TORQUATO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 617002 Nr: 10-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 618057 Nr: 1151-35.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, JOSÉ 

CARLOS SOUSA MONOO, MARCO AURÉLIO PEREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623168 Nr: 6080-14.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA GOMES, EDUARDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 
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armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641938 Nr: 3390-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da costa campos - 

OAB:16944

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642175 Nr: 3594-85.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:OAB/7542

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647995 Nr: 8435-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUIEL TOMAZ DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da costa campos - 

OAB:16944

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648284 Nr: 8674-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO SANTANA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 331687 Nr: 2498-45.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SILVA VITAL - 

OAB:49113 OAB-GO

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 600709 Nr: 5145-76.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN HENRIQUE DE OLIVEIRA, JOSE 

LEONARDO VIANA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 605722 Nr: 3526-77.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA SANTOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 607181 Nr: 5020-74.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 611133 Nr: 1453-98.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO COSME DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 611495 Nr: 1849-75.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON LEANDRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613309 Nr: 3842-56.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 614004 Nr: 4619-41.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 614375 Nr: 5006-56.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR MENDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615510 Nr: 6179-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 617459 Nr: 539-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SOARES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 618275 Nr: 1374-85.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR SCARIOT, YURI HERICK 

FERREIRA DA SILVA, DIEGO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 618390 Nr: 1489-09.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVID BARROS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 
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Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 620225 Nr: 3375-43.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO GASPARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622061 Nr: 5137-94.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623501 Nr: 6340-91.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEZIO MAURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:OAB-MT 4846

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 624939 Nr: 7330-82.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JUNIOR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 626933 Nr: 8833-41.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI APARECIDO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 629783 Nr: 2100-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIGNER RAMOS DA SILVA, THAIRONE DA 

SILVA ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630029 Nr: 2318-53.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631262 Nr: 3388-08.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO BISPO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633147 Nr: 4792-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 634520 Nr: 5856-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON KEHOMAS DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637404 Nr: 8244-15.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RIVELO PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.
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No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639964 Nr: 1529-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 640028 Nr: 1589-90.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MAICON GOMES DA ROCHA, DELCIMAR 

NUNES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 640434 Nr: 1942-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLON WAGNER DA SILVA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641653 Nr: 3114-10.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIMAR FERNANDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641895 Nr: 3350-59.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE OLIVEIRA CUNHA, STERRALSSER 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648315 Nr: 8696-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARTINELLI CORAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 
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em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648803 Nr: 9132-47.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LEONARDO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY - OAB:16989/O

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659045 Nr: 8088-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA ALMEIDA JUNIOR, LUCAS 

CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631260 Nr: 3386-38.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THASSYO DA SILVA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643246 Nr: 4536-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ANDRELINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 644110 Nr: 5215-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VICENTE ARAÚJO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649820 Nr: 10066-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 634127 Nr: 5536-89.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público fez carga dos 

autos em 14/08/2017, devolvendo o mesmo na data 06/02/2018, ou seja, 

ontem, assim ficando prejudicada as diligências referente à audiência, de 

modo que, não me resta outra alternativa senão redesignar a presente 

audiência para o dia 26 de abril de 2018, às 14h30min, a qual será 

realizada no juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Intime-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatórias(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o réu caso esteja preso em 

unidade prisional aqui não situada e inquirir a(s) testemunhas(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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613918 Nr: 4513-79.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 NTIMAÇÃO para a Dra. LUCIMAR BASTISTELLA - OAB/MT 9.279, da 

certidão lavrada nos autos, para as providencias. Segue trasncrita. 

"CERTIFICO que deixei de expedir mandado para intimação das 

testemunhas : Maria de Jesus Ferreira (testemunha da acusação fls. 08) e 

Michel ou Micael (testemunha arrolada pela defesa fls.68)por falta de 

endereço nos autos. Nada mais. É o que me cumpre certificar". Audiencia 

designada para o dia 27/02/2018,às 13:30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 295833 Nr: 3296-16.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS MARCONES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante da inquirição das testemunhas e da informante e interrogado o réu 

neste ato, declaro encerrada a instrução e determino seja concedido vista 

dos autos à Defensoria Pública para que apresentem seus memoriais 

finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615122 Nr: 5778-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Vistos, etc.

Diante da não intimação do advogado constituído do réu, verifico que resta 

prejudicada a presente solenidade, assim, não me restra outra alternativa 

senão redesignar a presente audiência para o dia 26 de abril de 2018, às 

16h30min, a qual será realizada no juízo da 1ª Vara Criminal de 

Rondonópolis/MT.

Atente-se o cartório para que proceda a habilitação do advogado.

Outrossim, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Anderson 

Moura Ferreira (fl. 75), assim, intime-se a defesa do acusado para que se 

manifeste quanto ao interesse na inquirição da testemunha e, em caso 

positivo, decline nos autos o atual endereço da mesma, no prazo de dez 

dias, sob pena de preclusão.

 Se declinado nos autos o endereço atual da testemunha Anderson, 

autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se residir em 

outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder a sua 

inquirição.

Expeça-se mandado de intimação para o réu.

Requisitem-se os policiais militares e os investigadores de polícia.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 336285 Nr: 89-62.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUEBER VIEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial (fls. 388/389), 

deixo de acolher a justificativa apresentada às fls. 384/385, e ACOLHO a 

justificativa apresentada às fls. 425/426, pelo recuperando SUEBER 

VIEIRA LOPES, determinando a alteração da data base para fins de 

obtenção de benefícios para o dia do cometimento da falta grave, ou seja, 

12/07/2016 (fl. 378).Deixo de aplicar a perda de 1/3 (um terço) dos dias 

remidos pelo recuperando, uma vez que seria desproporcional tal 

aplicação, visto que o recuperando seria duplamente punido, ao contrário 

do acontece com os que não exercem qualquer atividade dentro da 

unidade prisional, o que poderia desestimular o trabalho dentro da 

penitenciária.No tocante aos pedidos acostados às fls. 363/369 e 393/398, 

ante o lapso temporal transcorrido das datas dos referidos pedidos, 

intime-se o recuperando para que manifeste se ainda persiste interesse 

nos pedidos.Por fim, elabore-se um cálculo de pena atualizado, intimado as 

partes para manifestação para posterior homologação.Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 313985 Nr: 5221-42.2007.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANILDO PEREIRA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134, Mauro Marcio Dias Cunha - 
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OAB:5391-MT

 PROCESSO DE EXECUÇÃO DE PENAL – Cód. 313985

Vistos.

 Primeiramente, considerando que não houve impugnação, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 579, para que surtam os seus efeitos legais.

 Encaminhe-se ao recuperando o atestado de pena a cumprir (art. 41, XVI 

da LEP), bem como à Unidade Prisional para anotações nos registros do 

apenado (Art. 1.787, §2º, da CNGC).

Consigno que o lapso temporal para concessão do benefício da 

progressão de regime será atingido em 13/11/2019.

No que tange ao pedido de fl. 581, tendo em vista que o recuperando já se 

encontra estudando na UFMT, no período matutino, AUTORIZO conforme 

requerido, devendo o recuperando trazer aos autos comprovantes do 

alegado, ou seja, da realização do teste seletivo realizado na UNIC (antiga 

Anhanguera), no horário das 13h às 17h.

Comunique-se à diretoria da Penitenciária acerca desta decisão, bem 

como para que a Unidade de Monitoramento realize a devida fiscalização.

 Intime-se o recuperando e sua defesa.

 Às providências.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Rondonópolis-MT, em 02 de fevereiro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634181 Nr: 5586-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12.452

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, OAB 

12.452, para que proceda à devolução dos autos em epígrafe que se 

encontra com carga atrasada, no prazo de três dias, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 622433 Nr: 5473-98.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LUCAS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ DOS 

SANTOS - OAB:13.620-B

 Vistos etc.

Ante a não intimação da vítima, conforme teor da certidão de fl. 172 e o 

não comparecimento da testemunha Rosa Gomes de Jesus, embora 

devidamente intimada (fl. 170), faculto vistas a Sua Excelência o digno 

Promotor de Justiça para que manifeste o seu interesse ou não na oitiva 

da vítima, 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 635155 Nr: 6379-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENER LAURENTINO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDENER LAURENTINO MATIAS, Cpf: 

13936601852, Filiação: Maria Beatriz Matias de Lima e Edilson Laurentino 

de Lima, data de nascimento: 21/08/1970, brasileiro(a), natural de Brejo do 

Santo-CE, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO VELDENER LAURENTINO MATIAS, 

ACIMA QUALIFICADO PARA QUE NO PRAZO DE (05) CINCO DIAS, 

INDIQUE NOVO ADVOGADO PARA EFETUAR SUA DEFESA, OU, NO 

MESMO PRAZO, MANIFESTAR-SE ACERCA DO DESEJO DE SER 

PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, COM A ADVERTÊNCIA DE 

QUE EM CASO DE SILÊNCIO, ESTA SERÁ NOMEADA PARA PROSSEGUIR 

EM SUA DEFESA.

Resumo da Inicial: "...O Ministério Público denuncia o réu Valdener 

Laurentino Matias como incurso no art. 147, CP, contra duas vítimas, c/c 

art. 5º, III, Lei 11.340/06..."

Despacho/Decisão: Vistosem correição.Processo em ordem.Após a 

expedição dos expedientes, aguarde-se a realização da audiência 

designada.Cumpra-se.Rondonópolis, 02 de agosto de 2017Maria Mazarelo 

Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664929 Nr: 13251-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARQUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 664929

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 86, antecipo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/02/2018, às 09h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751369 Nr: 8488-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU BARBOSA DA COSTA - ME, 

JOSE RAFAEL DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866, LUCIENE PEREIRA BENTO - OAB:3409

 Vistos,

 I – Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 08 de 

março de 2018, às 16h00.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 351 de 516



II- Intime o denunciado José Rafael da Fonseca e seu advogado, da 

audiência designada, bem como a testemunha arrolada pela acusação 

Edson Schiavon Júnior, observando o endereço de fls. 268.

III- Expeça-se carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT para oitiva da 

testemunha David de Almeida Freitas, conforme endereço declinado às fls. 

317.

IV- Notifique o representante do Ministério Público, na forma da lei.

V - Intime a indiciada Bartolomeu Barbosa da Costa ME para comprovar o 

cumprimento integral da obrigação assumida nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000146-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000146-69.2018.8.11.0015 AUTOR: PAJE 

TRANSPORTES LTDA - ME RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos 

etc. Pedido de reconsideração de decisão liminar que deferiu tutela de 

urgência, chamada de cautelar, ao argumento de que o provimento in 

limine corresponderia à entrega de bem da vida de modo irreversível, o 

que acarretaria prejuízo irreparável à requerida na hipótese de 

improcedência da demanda. Esse é o argumento principal. Disse “chamada 

cautelar” porque o articulado na exordial insistiu que essa seria a natureza 

jurídica do pleito de urgência. Tanto que, nesse condão, apesar do 

deferimento da liminar a determinar o bloqueio de valores, já efetivado, 

restou consignado que não haveria seu levantamento, malgrado tenha a 

parte autora ao iniciar seu pedido, nessa parte, cogitou a expedição de 

alvará para pegar o valor. De ver, pois, que foi deferido o pedido, 

constritado valor, depositado judicialmente, a garantir, decerto, a 

pretensão de mérito ao final. Típica medida cautelar e não antecipatória da 

tutela, fazendo água o sustentado na reconsideração de que se estaria 

adiantando o mérito, com elevado grau de sua irreversibilidade. Calha 

frisar, todavia, que apesar de ter sido requerido de maneira enviesada o 

levantamento do valor constritado, é certo que o juízo plantonista deferiu 

parcialmente a pretensão de urgência, apenas determinando o bloqueio do 

valor, mas a desautorizar o seu levantamento. O que, além de não ter 

havido insurgência do autor, certamente aquiescendo ao que restou 

decidido, com a interpretação de que buscou mesmo providência urgência 

para tão só assegurar o resultado útil do processo (cautela), também não 

se revelaria condizente fazer – nem há pedido nesse sentido: 

levantamento do valor bloqueado – em virtude de que a discussão do tema 

está ainda no seu começo, convindo garantir o contraditório e a ampla 

defesa, na dialética necessária entre os contendores e o próprio juízo. 

Não há como levar em conta por enquanto o argumentado na 

reconsideração, de que poderia não ser caso de pagamento do sinistro 

por conta de dúvidas a respeito do efetivo condutor do caminhão tombado, 

e que segundo a perícia, teria ocorrido perda total. Isso é mérito que 

deverá, se lhe aprouver, ser travado na futura contestação, se não haver 

acordo na audiência de conciliação adiante marcada, já estando a ré 

integrada à lide espontaneamente desde que ingressou com essa 

reconsideração. Portanto, apesar de eventuais transtornos que realmente 

podem ocorrer, em vista do bloqueio cautelar do valor objetivado, é fato 

que o suposto prejuízo relativo ao pagamento do seguro, acaso 

improcedente a demanda, não se configura por ora, pois desautorizado o 

levantamento da soma bloqueada. Logo, insubsistente a sustentada 

irreversibilidade da medida, bastando a liberação do valor e sua restituição 

à requerida, se for o caso, oportunamente. De ver que realmente decorreu 

o prazo de 30 dias para pagamento, que não se realizou, seja lá quais 

forem as razões para tanto, com indicativos numa perícia administrativa de 

que houve perda total do veículo sinistrado. Probabilidade razoável, na 

tese, de assistir razão à parte autora. Por outro lado, se realmente o 

caminhão era meio de vida ou instrumento de trabalho da parte autora, sua 

perda sem cobertura, mesmo segurado e adimplido o prêmio, já fora do 

trintídio, pode configurar a urgência detectada na r. decisão liminar 

questionada. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Mesmo que possa 

vir a ser plausível a justificativa da requerida, sobre algum ludíbrio do 

adversário a respeito de quem dirigia o veículo tombado, isso, sem prova 

idônea (que ela, requerida, ainda está levantando na concessionária da 

estrada), não tem como ser, na conjuntura, apreciada nessa mera 

reconsideração, pois já estaríamos analisando o meritum causae, da 

alçada defensiva em contestação oportuna e futura síntese do juízo. De 

outro lado, as normas processuais são cogentes, impositivas, de ordem 

pública, a serem respeitadas e cumpridas por todos, inclusive e sobretudo 

pelo Órgão Judiciário. Nesse passo, deve ser cumprido o art. 334, caput, 

do CPC, no sentido de, recebendo a inicial, o juiz deve designar 

obrigatoriamente audiência de conciliação, quer realizada pelo próprio, 

quer pelo staff que o Poder Judiciário porventura estruturar com esse fito. 

Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo por enquanto 

o valor constritado até ulterior deliberação; e chamo o feito à ordem para 

que retorne ao seu curso regular, de acordo com a previsão do novel 

Código de Processo Civil. Assim, em vez de apenas citar a parte requerida 

para apresentar defesa no prazo legal, revogando esta parte, e 

considerando que já se integrou à lide de modo espontâneo, ao voltar o 

escoamento dos prazos, determino sejam ambas intimadas nas pessoas 

de seus advogados, com pelo menos 20 dias de antecedência, para 

comparecerem à audiência de conciliação, que DESIGNO para o dia 21 de 

fevereiro de 2018, às 13:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. 

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 

de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013794-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

RENATO VALGAS RODRIGUES OAB - MT13319/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. C. E. R. D. P. A. L. -. E. (REQUERIDO)

M. N. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013794-53.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

ANTONIO MARCOS DOS REIS REQUERIDO: VETERINARIA AGROBOI 

COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP, MARIA NUNES DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de Ação Cautelar 

Antecedente para Exibição de Documentos, em que a parte autora pugna 

pelo pagamento das custas processuais ao final do processo, por se 

encontrar em situação financeira desfavorável para o seu recolhimento, 

haja vista estar afastado das atividades laborativas de sua empresa 

constituída com a parte ré. No entanto, o Art. 456 da CNGC dispõe: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.”. 

Assim, INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas processuais ao 

final do processo, uma vez que não restou comprovado a impossibilidade 

momentânea de arcar com tais despesas e DETERMINO à parte autora 

para, querendo, no prazo de 10 dias, emendar a inicial, a carrear aos 

autos comprovante do recolhimento das despesas e taxas judiciais, 

efetuando seu preparo integral, sob pena de indeferimento da petição 
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inicial, nos termos dos arts. 290 e 321, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 26 de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158391 Nr: 5581-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PST INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMÂZONIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 2.185,82 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e 

dois centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, 

com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente intimação das 

partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos 

judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, DEFIRO a expedição de certidão de dívida judicial conforme 

requerido a p. 166, item 2. Após, intime-se a parte exequente para 

promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 63912 Nr: 3625-44.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA, 

JUARES JOSE TOLIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:8140-MT

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca da 

Certidão do Senhor Oficial de Justiça do dia 12.12.2017, nos autos de 

carta precatória 2081-08.2017.8.11.0045(137706) onde informa que não 

foi possível intimar os requeridos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 38297 Nr: 1245-82.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ROBSON DE MORAES, MÁRIO 

PAULO DE MORAES, OLINDA MUNIZ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 160.774,11 (cento e sessenta mil, setecentos e setenta e 

quatro reais e onze centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a 

este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157326 Nr: 4449-90.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYEGLES FERNANDO DALAMARIA PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JUNIOR SCANAGATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA 

- OAB:MT/9695

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício do credor, de modo menos oneroso para o 

devedor, sendo que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, 

que melhor atende os interesses em jogo e a efetividade da prestação 

jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 17.094,31 (dezessete mil, noventa e quatro reais e trinta e 

um centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, DETERMINO seja 

transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, 

com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente intimação das 

partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos 

judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor 
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ínfimo, INTIME-SE a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora ou o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais da seção 19 do capítulo 2 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002976-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CRESTANI JUNIOR (DEPRECADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo o advogado do autor para acompanhar a Carta 

Precatória na comarca de Cuiabá-MT, onde foi distribuída ao juízo da 4ª 

Vara Cível sob n. 1002926-98.2018.8.11.0041.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 261042 Nr: 4306-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VICTOR E QUINELATO LTDA ME - 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TERCEIROS INTERESSADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK 

TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - 

OAB:18506/O, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, FABRICIO 

ADEMAR GOULART - OAB:13.209/MT, GUILHERME CLIVATI BRANDT - 

OAB:43368, JACIRA XAVIER DE SA - OAB:88250, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O 

- MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, MARILLI 

RIBEIRO TABORDA - OAB:14.431-A, MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT, PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE 

CAMARGO - OAB:180.623, RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT, ROGÉRIO 

APARECIDO SALES - OAB:153621/SP, SILVANA APARECIDA 

CALEGARI CAMINOTTO - OAB:141809, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT, VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 

7.950, WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público em 17.11.2017 (fls. 

1.197/1.209 – Vols. 06/07) e determino a intimação das recuperandas 

para, até 08.3.2018, “prestar informações pormenorizadas acerca da 

matéria referida nas peças de fls. 662/663, 774/776 – Vol. 04; 932/934 – 

Vol. 05; e 1.138/1.139” [sic, fls. 1.208/1.209 – Vol. 07].Ainda, defiro o 

pedido formulado em 20.10.2017 (fls. 1.210/1.211 – Vol. 07) pelo credor 

Banco ABC do Brasil S/A e determino a distribuição em apenso da 

impugnação de crédito apresentada em 19.7.2017 (fls. 766v/772), 

mediante o devido recolhimento das custas e taxas judiciais pela 

instituição financeira.Quanto ao pedido formulado pelo credor Banco de 

Lage Laden Brasil S/A em 17.10.2017 (fls. 1.177/1.178 – Vol. 06), 

faculto-lhe, em 05 (cinco) dias, esclarecer se a certidão de objeto e pé 

lavrada pela escrivã em 04.10.2017 (fls. 1.173/1.175 – Vol. 06) não 

cumpre a finalidade para a qual foi solicitada, e caso negativo, o porquê, 

mediante comprovação nos autos.Dê-se ciência, à Administradora Judicial, 

ao Ministério Público, às empresas recuperandas e aos seus 

credores.Traslade-se cópia desta decisão para as habilitações e 

impugnações de crédito em apenso, bem como para eventuais execuções 

e ações judiciais ajuizadas pelos credores em face dos sócios das 

empresas recuperandas, tendo por objeto crédito submetido ao plano de 

recuperação judicial ora homologado.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157192 Nr: 4306-04.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA VIVIAN, CHARLES VIVIAN 

CORDEIRO DOS SANTOS, PÂMELA VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELHO JUNIOR - 

OAB:6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT

 Em observância ao artigo 1.010, § 3º, do CPC, considerando que já foi 

apresentada resposta em 05.12.2017 (fls. 145/147), remetam-se os autos 

ao e. TJMT para análise do recurso de apelação interposto pelos réus 

Charles Vivian Cordeiro doas Santos, Pâmela Vivian Cordeiros dos Santos 

e Sônia Maria Vivian, em 09.10.2017 (fls. 130/141).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direto, especialmente para que informe os endereços 

atualizados dos credores hipotecários e pignoratícios citados na matrícula 

do imóvel (fls. 270/271), para o integral cumprimento da decisão de f. 282.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 124125 Nr: 3338-08.2010.811.0015

 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: LEDUINO EBERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. LAWALL RETIFICA DE MOTORES LTDA. 

EPP, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO o Banco Requerido para, em 05 dias, 

manifestar-se acerca da petição de f. 157/158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 167051 Nr: 1888-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR 

ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT
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 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, 

efetuar o depósito dos honorários do perito contido nas fls. 288/294, no 

valor de R$ 5.600,00, bem como cumprir os atos e diligências que lhe 

competem, nos termos das decisões de fls. 240/241 e 299.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 255408 Nr: 1081-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍLVIO HERMINIO DE ARAÚJO CABRAL - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ANTONIO BALBINOT, GIOVANI ELICKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:7.119-A/MT, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO o autor a indicar o endereço para remoção 

do veículo, bem como efetue o depósito da diligência para expedição do 

mandado, nos termos da decisão de fls. 803/804.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 31423 Nr: 2115-64.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO GAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, LUIS 

CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, SANDRA SATOMI 

OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Considerando que, segundo consta da certidão da matrícula nº 1617 do 

CRI de Tabaporã/MT (f. 140), o executado Felix de Souza Lima é casado 

com a senhora Ernestina Tavares Lima, certifique-se se a esposa do 

executado foi intimada a respeito da penhora do imóvel rural de 914,00ha 

(novecentos e quatorze hectares) descrito da referida matrícula, 

determinada em 26.02.2015 (f. 129).

Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 26.02.2015 (f. 129), 

juntando-se cópia do laudo de avaliação do imóvel penhorado e 

ouvindo-se as partes a respeito.

Determino ao exequente apresentar memória discriminada e atualizada dos 

cálculos da dívida.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 32221 Nr: 3021-54.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO GAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, HELIO TOMOAKI URIU - OAB:6235/MT, LIRANE 

BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 326), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Pois bem. Considerando que o processo está concluso no gabinete há 

mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

Por ora, em observância ao artigo 876, § 1º, do CPC, dando 

prosseguimento ao feito, determino a intimação do executado, na pessoa 

do seu advogado e de sua esposa, pessoalmente, pelo correio, com AR, 

para, em 05 (cinco) dias, tomarem ciência e, querendo, manifestarem-se 

acerca do pedido de adjudicação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel 

descrito na matrícula nº 1.617 do CRI de Tabaporã/MT, com área total de 

914,00 ha (novecentos e quatorze hectares), formulado pelo exequente 

em 24.3.2017 (fls. 319/323).

Concomitantemente, determino ao exequente, em 05 (cinco) dias, exibir 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, bem como memória discriminada 

e atualizada dos cálculos da dívida e do valor da avaliação do imóvel, 

observando os requisitos legais (CPC, art. 798, parágrafo único).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 74159 Nr: 2547-78.2006.811.0015

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. QUINELATO - ME, APARECIDA SCARPE 

QUINELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, ante o retorno destes autos da 2ª Instância com o 

TRANSITO EM JULGADO, remeto-os à INTIMAÇÃO das partes para, no 

prazo de 05 dias, querendo, manifestarem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 83188 Nr: 645-56.2007.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO RAUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT, MARCELA DE SOUZA GARCIA - OAB:11.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Assis 

Conceição - OAB:OAB/MT 21.479

 Reporto-me à decisão proferida em 01.8.2017 (fls. 197/198), que rejeitou 

a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e determinou o 

prosseguimento da execução.

Desta decisão, o executado interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi 

provido pela Quarta Câmara Cível do e. TJMT, em 04.10.2017 (fls. 

230/234), acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguindo a 

execução e, por conseguinte, descontituindo as penhoras nela realizadas 

e, também, condenando a exequente no ônus sucumbencial e por litigância 

de má-fé.

Pois bem. Em observância à decisão superior, determino a restituição ao 

executado, dos valores indisponibilizados em 09.3.2017 e 10.3.2017 (f. 

163), mediante transferência para a conta bancária por ele indicada em 

27.11.2017 (f. 243), bem como a baixa das restrições judiciais inseridas 

via Sistema "Renajud" em 13.3.2017 (fls. 164/167).

Dando prosseguimento ao feito, defiro os pedidos formulados pelo agora 

exequente Armindo Rauch em 27.11.2017 (fls. 240/243) e determino a 

intimação da executada para pagamento, nos termos do artigo 523, 

"caput" e § 1º, do CPC.

Observe-se e cumpra-se o disposto nos artigos 348, 1.028, § 4º e 1.043, 

todos da CNGCGJ/MT, promovendo as devidas retificações e observando 

a inversão dos polos da lide.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 117383 Nr: 9705-82.2009.811.0015

 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: CHARLES VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS, PÂMELA 

VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, ADAIR SILVA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELHO JUNIOR 
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- OAB:6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 Em observância ao artigo 1.010, § 3º, do CPC, considerando que já foi 

apresentada resposta em 07.10.2017 (fls. 377/380), remetam-se os autos 

ao e. TJMT para análise do recurso de apelação interposto pelos réus 

Charles Vivian Cordeiro dos Santos e Pâmela Vivian Cordeiros dos 

Santos, em 10.7.2017 (fls. 355/366).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 125932 Nr: 5146-48.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Em que pesem as razões esposadas pelo exequente, o pedido formulado 

pela executada em 06.11.2017 (fls. 265/266) é distinto daquele constante 

às fls. 227/244 e indeferido em 17.10.2017 (f. 261), quando ainda não 

constava dos autos a informação de que foi prorrogado o prazo de 

suspensão de ações e execuções contra as empresas integrantes do 

grupo “Oi”, conforme determinação do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Capital/RJ nos autos do pedido de recuperação judicial por elas 

formulado.Logo, embora já decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta dias), 

não se tem notícia sobre a realização da assembleia de credores, de modo 

que o levantamento de valores deve aguardar o prazo de suspensão 

determinado pelo Juízo da recuperação judicial.Não bastasse a vigência 

da ordem judicial que determinou a suspensão das execuções em trâmite 

contra o grupo “Oi”, cuidando-se de cumprimento de sentença cujo 

trânsito em julgado ocorreu anteriormente ao pedido de recuperação 

judicial, em observância ao artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, o 

crédito do exequente está sujeito ao referido plano de recuperação, 

devendo, portanto, ser incluído para recebimento nos autos 

respectivos.Diante disso, por ora, determino à executada, em 05 (cinco) 

dias, comprovar que o crédito do exequente foi incluído na relação de 

credores e se já foi realizada a assembleia de credores, bem como se o 

quadro geral de credores já foi homologado pelo Juízo da recuperação 

judicial.Caso contrário, isto é, não estando o crédito do exequente incluído 

na relação de credores, determino ao exequente, em 15 (quinze) dias, 

comprovar a habilitação de seu crédito no plano de recuperação judicial, 

nos termos dos artigos 7º, § 1º, 9º e 10º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 

11.101/2005.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 150303 Nr: 11427-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA LECI SENGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABÍOLA BONIFÁCIO VOLKWEIS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 Reporto-me à decisão proferida em 15.9.2017 (fl. 152), que deu início a 

fase de cumprimento de sentença, determinando a intimação da executada 

para pagamento do débito, no prazo de 15 dias.A executada foi intimada 

no dia 29.3.2017 (fl. 164) e em 15.5.2017 (fls. 165/166) apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de 

execução.Compulsando atentamente os autos, denota-se que a 

impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada fora do prazo 

legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 525, caput, do CPC, porquanto 

foi intimada em 29.3.2017 (f. 164) e apresentou impugnação somente em 

15.5.2017 (f. 165), razão pela qual não conheço da impugnação, dado à 

sua intempestividade.Sem embargo disso, da leitura das razões da 

impugnante, constata-se que sua irresignação está adstrita à eventual 

incorreção dos cálculos apresentados pela exequente, porém, apresentou 

valores inclusive maiores que os indicados pela credora, sendo de todo 

incabida a alegação de excesso de execução.Diante disso, dando 

prosseguimento ao feito, em observância aos artigos 835, I, § 1º e 854, do 

CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 02.5.2017 (fls. 

167/201) e determino a indisponibilidade de ativos financeiros porventura 

existentes em contas bancárias da executada Fabíola Bonifácio Volkweis 

dos Santos, CPF n° 004.377.841-00, até o limite de R$ 106.666,38, 

conforme cálculo elaborado em 26.4.2017 (fls. 167/172), observando-se o 

disposto nos artigos 512, § 2º e 517 da CNGCGJ/MT e 854, §§ 2º a 5º do 

CPC.Frustrada ou insuficiente a tentativa de indisponibilidade, defiro o 

pedido formulado pela exequente e determino a penhora de parte do 

crédito da executada nos autos do cumprimento de sentença nº 

7245-88.2010.811.0015 (cód. 128030), em trâmite por este Juízo, até o 

limite do crédito exequendo, observando-se o disposto no artigo 860 do 

CPC.Por fim, com fundamento no artigo 782, § 3º do CPC, defiro o pedido 

formulado pela exequente e determino a inclusão do nome da executada 

nos cadastros de inadimplentes SPC e SERASA.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 225991 Nr: 3360-90.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP, ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA, 

RONALDO LUIZ BASQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELAINE DA SILVA 

BARBOSA DE LIMA - OAB:16.619/O-MT

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 109), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 04.10.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

Por conseguinte, defiro o pedido formulado pela conciliadora/mediadora 

Priscila Stella Nogueira Munhoz em 27.6.2017 (f. 148) e determino o 

levantamento do valor referente aos seus honorários, depositados pela 

autora em 20.07.2017 (f. 151), mediante transferência para a conta 

corrente nº 00027118-9, agência 0854, da Caixa Econômica Federal, de 

titularidade da própria conciliadora.

Em observância à recomendação contida no Ofício nº 2667/2017-DDJ, 

subscrito pela diretora do departamento de depósitos judiciais Claudia 

Regina Dias de Amorim em 20.7.2017 (f. 104), o levantamento dos 

honorários deve ser feito "na forma de liberação em espécie" [sic].

Com fundamento no artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 150298 Nr: 11422-95.2010.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEU BONICONTRO, NORMA SUELI DAS 

NEVES NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 em observância aos princípios da proporcionalidade, celeridade e 

economia processual, faculto à credora, em 05 (cinco) dias, indicar quais 

imóveis pretende expropriar, ficando a penhora condicionada aos imóveis 

indicados por ela. Indicados os imóveis pela credora, em observância aos 

arts. 835, V e § 3º c.c. 838, “caput” e 845, § 1º, do CPC, determino a 

penhora e avaliação dos mesmos, cabendo à exequente, em 05 (cinco) 

dias, providenciar a averbação da penhora, mercê do artigo 844 do CPC. 

Para tanto, com fundamento nos arts. 464 e seguintes c.c. 870, parágrafo 

único, do CPC, nomeio avaliador o engenheiro civil João Gueller, com 

endereço na Avenida dos Tarumãs, 1873, sala 5, Jardim Paraíso, em 

Sinop/MT, CEP. 78.556-102, devendo ele, em 05 (cinco) dias, apresentar 
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proposta de honorários (CPC, 465, § 2º), os quais deverão ser 

depositados pela exequente (CPC, 82, § 1º). O laudo de avaliação deverá 

ser apresentado em 15 (quinze) dias, após a comunicação ao perito, do 

depósito judicial dos honorários periciais. Com a apresentação do laudo 

pericial, delibero ouvir as partes, em 05 (cinco) dias, inclusive acerca do 

disposto no artigo 874, I, do CPC. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 265077 Nr: 6562-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYLANE CUNHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que, intimo o(a) advogado(a) do autor(a) para que no 

prazo de 05 (cinco) dias proceda o recolhimento da GUIA de diligência do 

Oficial de Justiça, sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no 

site do TJ/MT, após, juntar aos autos o comprovante de pagamento para 

posterior expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 90870 Nr: 8195-05.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha de debito do requerido 

atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 67891 Nr: 7537-49.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO REDIVO, SERAFIM REDIVO, 

PRIMA REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123-MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, JOSÉ 

ANTONIO MOREIRA - OAB:62724-SP, LUIZ FERNANDO DECANINI - 

OAB:6865-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que reitero a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, “apresentar cálculo atualizado da dívida, bem como 

promover os demais atos e diligências que lhe competem, sobretudo, 

manifestando-se com relação ao disposto no artigo 921, III, do CPC.” [sic. 

154]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 174347 Nr: 9735-15.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENAINNE ANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE JUELG - 

OAB:14773/MT, SAIONARA SUZANA JUELG - OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a parte ré devidamente intimada, pessoalmente por carta 

precatória (fls. 66), deixou decorrer o prazo “in albis”, quietando-se inerte. 

Bem como, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, reitero a intimação do advogado da parte 

AUTORA, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos e diligências 

que lhe competem, requerendo o que entende de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 193493 Nr: 15257-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que a esposa da parte ré devidamente intimada, por carta 

de intimação (f. 87v), para exibir declaração ou laudo médico que ateste a 

incapacidade do citado, deixou transcorrer o prazo “in albis”, quietando-se 

inerte, razão pela qual remeto estes autos à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 211418 Nr: 12078-13.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILETE RODOLFINO CARDOSO, MARLETE 

RODOLFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07-CGJ/MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça (f. 73), bem como dar 

prosseguimento ao feito. Caso requeira novo cumprimento por mandado 

ou carta precatória, deverá, concomitantemente, recolher a guia de 

diligência ou preparo extraída do site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 31423 Nr: 2115-64.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO GAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, LUIS 

CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, SANDRA SATOMI 

OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 CERTIFICO, em cumprimento à ordem judicial de f. 143, que procedo à 

juntada da cópia do laudo pericial de fls. 288/314 (dos autos código 

32221), em frente, bem como certifico que não consta nos autos a 

intimação da Sra. Ernestina Tavares Lima, a esposa do executado, razão 

pela qual INTIMO o Exequente para indicar o atual endereço da Sra. 

Ernestina Tavares Lima, para fins da intimação da penhora do imóvel rural 

(f. 129). Por fim, INTIMO-O para que cumpra integralmente a decisão 

proferida em 26.02.2015 (f. 129), juntando-se cópia do laudo de avaliação 

do imóvel penhorado e ouvindo-se as partes a respeito. Determino ao 

exequente apresentar memória discriminada e atualizada dos cálculos da 

dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado
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 Cod. Proc.: 117922 Nr: 10221-05.2009.811.0015

 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: JACI NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte ré Tania Rodrigues dos Santos foi devidamente 

citada, por carta de citação com aviso de recebimento (f. 111v), deixaram 

decorrer o prazo “in albis”.

Bem como, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca do AR de f. 111v, bem como dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 191265 Nr: 12905-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, ROSANGELA GLESSE BROLESE, SÔNIA APARECIDA DA SILVA, 

DANIEL JOSÉ BROLESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010/O, THAÍZZE DE OLIVEIRA 

LANGARO ALVIM - OAB:OAB/MT 14.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos em correição.

Certifique-se os requerentes, devidamente intimados (f. 47), regularizaram 

sua representação processual.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 235323 Nr: 8941-86.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LUIZ LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que, intimo o(a) advogado(a) do autor(a) para que no 

prazo de 05 (cinco) dias proceda o recolhimento da GUIA de diligência do 

Oficial de Justiça, sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no 

site do TJMT, após, juntar aos autos o comprovante de pagamento para 

posterior expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 256299 Nr: 1566-97.2016.811.0015

 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: SILVIA HELENA SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que a parte autora devidamente intimada, pela imprensa 

oficial (DJE n°. 10110, f. 37), deixou transcorrer o prazo para promoção 

dos atos e diligências que lhe competem, razão pela qual reitero a 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 258222 Nr: 2627-90.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:OAB/SP 197.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito para o regular prosseguimento do feito, tendo em vista 

que se passaram mais de 60 (sessenta) dias da última manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 258537 Nr: 2811-46.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T C A Farma Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP – HOSPITAL REGIONAL DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEIDMAN MANÇANO XIMENES 

FILHO - OAB:92823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN RUBIN - OAB:10803/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerido(a) para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca da 

petição da exequente de fls. 46/55.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003373-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENI BERNO (DEPRECADO)

NAIR SODER BERNO (DEPRECADO)

 

Intimar a advogada da parte credora Dr.ª NOELI IVANI ALBERTIpara que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, na 

Estrada Atlântica, Fazenda do Pau Oco, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)
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JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do embargado Dr. LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR para 

que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos informando se o seu 

constituinte comparecerá a audiência designada independentemente de 

intimação, visto que a correspondência encaminhada retornou sem o 

devido recebimento com a informação de que o mesmo mudou-se, bem 

como informe nos autos o atual endereço do mesmo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007796-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO APARECIDO COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE NUNES (RÉU)

MARIA HELENA NUNES (RÉU)

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor Dr. THIAGO VIZZOTTO ROBERTS para que no 

prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, requerendo o que entender 

de direito, visto que conforme certidão do oficial de justiça e juntada de 

Ids. 11375908 e 11704203 os requeridos não foram localizados para 

serem citados e intimados da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013326-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURO LUIZ COMIN (EXECUTADO)

ENIO CARLOS COMIN (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. RAFAEL BARION DE PAULA para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos 

bairros setor industrial norte e setor industrial sul devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência/guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairros(acima mencionados) – selecionar o bairro e, em seguida clicar 

na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ, visto que as correspondências encaminhadas 

retornaram sem o devido recebimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013750-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALESIO BOEING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013750-34.2017.8.11.0015 

AUTOR: SALESIO BOEING RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral 

e tutela antecipada que Salésio Boeing move contra Banco do Brasil S/A. 

Aduz o autor que é correntista do banco/requerido, e que em 03.06.2016 

informou ao banco que seu cartão havia sido extraviado, solicitando o seu 

bloqueio e cancelamento. Que em 05.07.2016 solicitou um novo cartão, o 

qual lhe foi entregue em 12.08.2016. Esclarece que é trabalhador rural e 

reside em fazenda distante da cidade, e não tem o hábito de vir à cidade 

para acompanhar sua movimentação bancária. Alega que somente em 

12.01.2017 percebeu que o banco/requerido não havia cancelado o cartão 

extraviado, o que ocasionou a realização de diversos saques quase que 

diários em sua conta corrente, os quais afirma que foram realizados por 

pessoa desconhecida. Afirma que o prejuízo alcança o montante de R$ 

48.000,00, e ocorreu através de inúmeros saques de até R$ 1.000,00, 

realizados entre 28.06.2016 e 05.01.2017, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo a fim de que o banco lhe restitua imediatamente a referida 

importância. É o relato do necessário. DECIDO. Pela narrativa fática 

exposta na exordial e documentos que a instruíram, verifico que foram 

realizados inúmeros saques bancários de até R$ 1.000,00 da conta que o 

autor mantém junto ao banco/requerido, totalizando o montante de R$ 

48.000,00. O autor se diz pessoa simples, trabalhador rural e com baixo 

salário, no entanto ocorreram furtos diários em sua conta bancária que 

totalizam R$ 48.000,00, durante mais de seis meses sem que ele 

percebesse, o que não é normal para um “homem médio”, sobretudo para 

aquele que se diz hipossuficiente, ainda que resida em fazenda distante 

da cidade. Ademais, percebe-se pelos extratos bancários que instruíram a 

inicial, que durante o período de 28.06.2016 e 05.01.2017 em nenhum 

momento o autor realizou saques para a sua subsistência, ou seja, o autor 

passou mais de seis meses sem necessitar movimentar a sua conta 

bancária. Ora, se o autor passa tanto tempo sem necessitar realizar 

saques para a sua subsistência e demora mais de seis meses para 

perceber que furtaram a voluptuosa quantia de R$ 48.000,00 de sua 

conta, resta evidente que nem de longe ele é “necessitado” na concepção 

e para os fins da Lei que rege a matéria, razão pela qual indefiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se o autor para que 

proceda ao pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob 

pena do cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. Por 

oportuno, saliento que em consulta ao processo criminal nº 

7717-45.2017.811.0015, verifico às fls. 114 que o autor declarou que 

reconhece a pessoa de Valdemar Lima da Silva, seu colega de serviço, 

como o responsável pelos saques indevidos em sua conta corrente. Desta 

forma, considerando que inexiste nos autos qualquer documento que 

comprove que o autor tenha solicitado o cancelamento do cartão 

extraviado junto ao banco, e diante do reconhecimento do Sr. Valdemar 

Lima da Silva como responsável pelos saques efetuados em sua conta, 

determino a intimação do autor para que, em sendo o caso, proceda a 

retificação do polo passivo do presente feito, no prazo de 15 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1013365-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013365-86.2017.8.11.0015 AUTOR: OSMAR 

DE OLIVEIRA RÉU: FABIO ROGERIO MARCAL Vistos, etc. Trata-se de 

“ação de exibição de documentos com pedido de tutela de urgência de 

natureza cautelar antecedente” que Osmar de Oliveira move contra Fabio 

Rogério Marçal, ao fundamento de que contratou os serviços jurídicos 

deste pelo valor de R$ 10.000,00, no entanto após o pagamento, não foi 

mais atendido pelo requerido, razão pela qual requer seja ele compelido a 

exibir em juízo os documentos que demonstrem a correta prestação dos 

serviços. Ocorre que a ação de exibição de documentos não é o meio 

adequado para se alcançar o fim almejado, mas sim a ação de prestação 

de contas. Neste sentido: PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANDATÁRIO - 

ADVOGADO - INTERESSE DE AGIR - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS 

- RECURSO NÃO-PROVIDO. Sendo o causídico mandatário judicial, está 

obrigado a prestar contas ao mandante, não só pela exegese do artigo 

914 inciso II da lei adjetiva como também, e especialmente, pelo artigo 34 

do Estatuto da Advocacia. (TJSP; Apelação 9272736-98.2008.8.26.0000; 

Relator (a): Clóvis Castelo; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Regional IV - Lapa - 3ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 10/05/2010; 
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Data de Registro: 13/05/2010) Pelo exposto, determino a intimação do 

autor para que retifique a inicial, adequando-a ao rito acima referido, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013503-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DE ANDRADES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013503-53.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CLEONICE DE ANDRADES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em consulta aos sistemas 

de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que a autora é 

proprietária de um veículo Corsa Sedan MAXX, placa ANE-3597. Além 

disso, verifico que a autora alega na inicial que é titular de três unidades 

consumidoras, e consequentemente proprietária de três imóveis, o que 

evidencia que ela não é necessitada para os fins do art. 98 do CPC, razão 

pela qual indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Considerando que os documentos ID 11104040, ID 11103984, ID 11104061 

e ID 11103422 demonstram que a titular da UC nº 691350 é a Srª Leonice 

Salgado de Oliveira Santaneli, determino a intimação da autora para que 

proceda a retificação do polo ativo da ação ou comprove a propriedade do 

imóvel onde se encontra instalada a referida UC, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção. Da mesma forma, intime-se a autora para que proceda 

ao pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013898-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE SANDOVAL NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013898-45.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BERNADETE SANDOVAL NUNES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c danos materiais e morais e tutela provisória de 

urgência que Bernadete Sandoval Nunes move contra Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Aduz a autora que contratou o financiamento do 

veículo Corsa, placa NWD-7343 junto ao banco/requerido, no entanto 

atrasou o pagamento de algumas parcelas, e posteriormente conseguiu 

quitar o financiamento, porém, até o presente momento o veículo 

encontra-se com restrição em seu registro razão pela qual busca a tutela 

deste juízo. Ocorre que em consulta ao site do E. TJ/GO, verifico que em 

18/01/2017 foi distribuída perante a 3ª Vara Cível de Mineiros a ação nº 

421955-16.2016.8.09.0105, que visava a busca e apreensão do veículo 

objeto da presente ação. Ora, se a autora quitou o contrato de 

financiamento, é dever do banco proceder a baixa das restrições que 

recaem sobre o veículo, nos exatos termos do art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69, sendo que a ora autora pode requerer isso diretamente nos 

autos da busca e apreensão. Desta forma, considerando que a ação de 

nº 421955-16.2016.8.09.0105, que tramita pela 3ª Vara Cível da Comarca 

de Mineiros-GO foi distribuída antes desta, forçoso se faz a reunião dos 

autos, em razão da conexão existente entre as ações, uma vez que as 

ações possuem como objeto o veículo Corsa Classic placa NWD-7343, 

restando evidente o risco de decisões conflitantes caso os feitos sejam 

decididos de forma separada. De acordo com o art. 58 do novo CPC, “a 

reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente”, fixando a prevenção o primeiro 

processo registrado ou distribuído, art. 59 do referido diploma. Pelo 

exposto, declino da competência em favor da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Mineiros-GO, para onde a presente ação deve ser remetida e apensada 

ao processo nº 421955-16.2016.8.09.0105. Baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000378-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000378-81.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ZENAIDE DA SILVA OLIVEIRA Vistos, etc... Intime-se o Autor 

para que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento das custas judiciais 

vinculadas ao presente feito na forma como determinada no Provimento 

22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e 

parágrafos, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 216327 Nr: 15888-93.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ISER, NELI STELTER ISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GONÇALVES FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO 

- OAB:214784/SP

 Intimar o advogado do requerente Dr. EDUARDO ANTUNES SEGATO e do 

requerido Dr. CRISTIANO PINHEIRO GROSSO para que se manifestem 

sobre os documentos de fls. 373/395 no prazo de cinco dias.

Intimar, também, o advogado do requerido Dr. CRISTIANO PINHEIRO 

GROSSO para que regularize sua representação processual, juntando 

aos autos o instrumento de procuração.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000414-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO 

DO ESTADO DE RONDONIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOTINO OAB - SP305896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOS SANTOS CRUZ - ME (REQUERIDO)

FERNANDO DOS SANTOS CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000414-26.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000125-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TERTULIANO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO TERTULIANO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MG96965 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESKA PAIVA TOTI SANTOS DORN (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000125-93.2018.8.11.0015 Em consulta ao site do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifico que as partes transigiram nos 

autos da Comarca deprecante. Desta forma, devolva-se a Carta Precatória 

ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades 

legais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN PATRICIA PRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000068-75.2018.8.11.0015 Verifico que a requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC, deve a requerente 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Desta 

forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência alegada; bem como 

adequar os pedidos ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 513 

do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000116-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIR FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000116-34.2018.8.11.0015 Verifica-se no ID 

11363045 que o autor comprovou o pagamento das custas e taxas 

judiciais, porém não juntou as guias correspondentes. Assim, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as guias 

vinculadas aos autos correspondentes ao pagamento, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013795-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE RUANA ROCHA DOS SANTOS (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 pagamento da importância de R$42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de busca, apreensão e citação, 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, 8 

de fevereiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013899-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENIR SANTOS VIEIRA SOUSA (EXECUTADO)

PAULO LUCIANO SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013899-30.2017.8.11.0015 Verifico que a guia de 

recolhimento das custas judiciais, juntada no ID 11314002, foram emitidas 

de forma equivocada, uma vez que não faz referência aos presentes 

autos. A guia deve ser emitida vinculada ao processo distribuído, com a 

indicação do número único. Assim, considerando que o processo judicial 

eletrônico não reconhece como quitadas as custas iniciais quando não 

vinculada aos autos, impossibilitando o regular andamento do feito, já que 

consta como pendência de custas e taxas judiciais, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao devido 

recolhimento das custas e taxas judiciais vinculadas ao presente feito, 

nos termos do artigo 2º do Provimento nº 22/2016-CGJ/MT, sob pena de 

indeferimento da exordial (parágrafo único do art. 4º do referido 

Provimento). Ressalto que, em relação à guia recolhida de forma 

equivocada, compete à parte interessada solicitar a restituição de valores, 

por intermédio de requerimento direcionado ao Juiz Direito do Foro, nos 

termos da Instrução Normativa nº 02/2011 – Versão 02, disponível no site 

do TJ/MT (emissão de guias online – manual de procedimento do foro 

judicial – pedido de restituição de valores). Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013745-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (EXEQUENTE)

FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO JOSE QUAINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013745-12.2017.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013752-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013752-04.2017.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000766-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

JOSE JOVELINO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000766-81.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - RO8590 (ADVOGADO)

RODRIGO RODRIGUES OAB - RO2902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE FABRICIA DE PINHO TEIXEIRA BORGES 03107694185 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000734-76.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte procuração com 

poderes ao advogado Ricardo Antonio Silva de Lima, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000768-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

REGINALDO PADILHA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000768-51.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000414-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO 

DO ESTADO DE RONDONIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOTINO OAB - SP305896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOS SANTOS CRUZ - ME (REQUERIDO)

FERNANDO DOS SANTOS CRUZ (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 pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça para o cumprimento do Mandado de citação, sendo R$3,90 por 

KM rodado, 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.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 8 de 

fevereiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CLARINDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000193-43.2018.811.0015 Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração de hipossuficiência (ID 

11322455) e documentos do ID 11322500. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, descriminando as 

obrigações que pretende controverter, bem como quantificando o valor 

incontroverso do débito, nos termos do artigo 330, §2º, do CPC, sob pena 

de indeferimento da petição inicial.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMIR LANGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000328-55.2018.8.11.0015 Verifico que os 

documentos comprovatórios da alegada hipossuficiência do requerido (Ids 

nº. 11387065 a 11387060) encontram-se ilegíveis. À vista do exposto, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, comprovando a hipossuficiência, apresentando aos autos a 

declaração cópia da Carteira de Trabalho, sob pena de indeferimento da 

justiça gratuita. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEBASTIAO SPAK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000840-38.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000447-16.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000611-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO AUGUSTO PETRI (EXECUTADO)

JOSE LOURENTINO PETRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000611-78.2018.11.0015 Intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000605-71.2018.8.11.0015

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:

JOSE PERES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000605-71.2018.8.11.0015 Verifico que se faz 

necessário a emenda à inicial, a fim de comprovar a mora da parte 

requerida, haja vista que o endereço do contrato e da notificação estão 

em divergência. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO E PROTESTO NÃO ENTREGUE ‘NÃO PROCURADO’ 

– EDITAL PUBLICADO EM COMARCA DIVERSA – DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não 

comprovada a constituição em mora do devedor, por protesto ou 

notificação extrajudicial enviada no endereço informado no contrato, 

acertada a determinação de emenda à inicial, sob pena de indeferimento”. 

(TJMT-AI 125273/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015). 

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO-LEI N. 911/69 – PROTESTO DO TÍTULO - MORA DO DEVEDOR 

NÃO COMPROVADA- CARÊNCIA DA AÇÃO. Recurso conhecido e 

desprovido. Para exercício da ação de busca e apreensão de bem 

guarnecido com a alienação fiduciária, indispensável à comprovação da 

mora, esta se faz com a efetiva intimação do devedor. É inoperante o 

protesto do título procedido por edital, quando não esgotada a 

possibilidade de entrega da notificação pessoal, como se apresenta o 

presente caso e o notário expede apenas edital, sem publicação na 

imprensa e o afixa no ‘local de costume”. (Ap 14731/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). Dessa forma, considerando o 

teor do disposto no artigo 321 do CPC, intime-se a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a mora da parte requerida, nos 

termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e proceder com o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CERBARO OAB - RS38459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RICARDO FIORINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000525-10.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

parte requerente atendeu aos requisitos do artigo 3º, § 12, do Decreto Lei 

nº 911/69, defiro o pedido de Busca e Apreensão do seguinte veículo: 

MARCA: SR/NOMA SR3 E27 TB, TIPO: SEMI-REBOQUE, ANO/MODELO: 

2003/2003, COR: BRANCA, CHASSI 9EP07133031001743, PLACA: 

CNI-8915, COMBUSTIVEL: GASOLINA, RENAVAM: 803571810. Expeça-se 

mandado a fim de efetuar a busca e apreensão do veículo, observando-se 

o endereço fornecido no ID 11500182, depositando-se o bem em mão do 

fiel depositário. Após, comunique-se o Juízo do processo originário, 

acerca da apreensão do veículo, via malote digital, conforme determina o 

artigo 636, da CNGC/MT, arquivando-se os autos, em seguida, com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000503-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000503-49.2018.8.11.0015 Verifico que a exequente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC, deve a exequente 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 363 de 516



DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento da inicial, com fulcro no artigo 330, inciso I e § 1º do 

CPC. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000504-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCOS PELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000504-34.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC, deve o requerente 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento da inicial, com fulcro no artigo 330, inciso I e § 1º do 

CPC. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013548-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMITAN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013548-57.2017.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciado no protesto do título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte requerida, que poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007265-18.2017.8.11.0015

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:

ROSELI MUNIZ GIACHINI (RÉU)

JONEI ALBERTO VIZZOTO (RÉU)

VILMAR GIACHINI (RÉU)

R. GIACHINI & CIA LTDA - EPP (RÉU)

MARGARETE GIACHINI VIZZOTO (RÉU)

RODRIGO GIACHINI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007265-18.2017.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, aditar o acordo, fazendo constar a 

conversão da ação em execução; bem como trazer aos autos procuração 

outorgada por Margarete Giachini Vizzoto, Rodrigo Giachini e Jonei Alberto 

Vizzoto ao Dr. Ricardo Luiz Huck, sob pena de não homologação do 

acordo. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009535-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009535-15.2017.811.0015 Tendo em vista o acordo 

noticiado no ID nº. 11235113, intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacione nos autos cópia do acordo 

entabulado entre as partes. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001630-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BONI (AUTOR)

SIRLEI RANGEL FIDELIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARY DA SILVA JUNIOR (RÉU)

CLEUNICE MAFORTE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001630-56.2017.8.11.0015 Ante o teor do acórdão 

de ID 11312860, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, intime-se a 

parte autora para recolher as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001623-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001623-64.2017.8.11.0015 Indefiro o pedido de ID 

11272527, haja vista que não é necessário fazer diligencias para buscar 

endereços da requerida, uma vez que a mesma já se manifestou, 

conforme se observa no ID 5475688. Desta forma, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar no feito, ante o decurso do 

prazo de suspensão concedido no ID 10534264. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000842-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I C GASPAR - ME (EXECUTADO)

ISABEL CAMPOS GASPAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000842-08.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003039-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS SANTANA SANTOS (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 pagamento da importância de R$56,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de busca, apreensão e citação, 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, 8 

de fevereiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000829-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARCELINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

EDNA MARCELINA DOS SANTOS 69640734268 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000829-09.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000072-15.2018.8.11.0015

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:

JOSE CARLOS NERY DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000072-15.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000627-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O R DA CRUZ & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000627-32.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando 

contrato social da empresa e proceder com o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000657-67.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

TCHACO BOLO PANIFICADORA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000657-67.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência e 

juntar planilha com o débito atualizado, sob pena de indeferimento da 

inicial, com fulcro no artigo 330, inciso I e § 1º do Código de Processo Civil 

de 2015. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000640-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ABREU GONZALEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000640-31.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012766-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012766-50.2017.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntando instrumento procuratório que outorgue poderes para desistir ao 

peticionário de ID 11059044 (Dr. Flávio Neves Costa). Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000018-49.2018.8.11.0015

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:

JACQSON FERNANDES VIEIRA (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 pagamento da importância de R$42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de busca, apreensão e citação, 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, 8 

de fevereiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013882-91.2017.8.11.0015

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:

DANIELE POZZOBON (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 pagamento da importância de R$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de busca, apreensão e citação, 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, 8 

de fevereiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000059-16.2018.8.11.0015

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:

FERNANDO DE MAGALHAES (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 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.” Sinop-MT, 8 de fevereiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 113465 Nr: 6001-61.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTINHO DE PAULA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar sobre petição de 

fls. 285 a 288.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179691 Nr: 478-29.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W F TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLJAX BATERIAS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B, 

Marilucia Benetti Silva - OAB:MT0018155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 Diante do exposto, revogo a decisão de fls. 97/98, e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa.Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, pagas 

as custas, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123038 Nr: 2208-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre petição de fls. 157 a 

177.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167201 Nr: 2046-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE BATISTA GETENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos monitórios e, por 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE a ação monitória, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, condenando a 

requerente a multa por litigância de má-fé, no montante de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81, do 

NCPC/2015.Condeno a requerente ao pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita (fls. 17).Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171834 Nr: 7000-09.2012.811.0015

 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: LAZINHA DE FATIMA SIMILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:OAB/MG 

103.082, LUIS CARLOS LAURENÇO - OAB:16.780/BA

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Novo Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão 

da concessão do benefício da gratuidade de justiça (fls. 36).Transitada 

esta em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 

GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186116 Nr: 7282-13.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANE VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRE RODAS - CONCESSIONÁRIA TRAXX, 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 41).Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Sinop/MT, 08/02/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79819 Nr: 8157-27.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA MARTINS GALANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:17551 - OAB/MT, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883 - 

OAB/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, LUIZ CARLOS CÁCERES - OAB:OAB/PR 26.822-B

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 402 e autorizo o 

levantamento, em favor da exequente Kelly Cristina Martins Galani, do 

valor ali apurado, com seus rendimentos, até a data do levantamento. 

Após o pagamento das custas processuais pelo executado, autorizo a 

liberação do valor remanescente em favor do Banco do Brasil S/A, 

mediante expedição de alvará, observando-se os dados indicados às fls. 

423 verso.Cumpridas tais determinações, arquivem-se os autos, 

anotando-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 106667 Nr: 14143-88.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOÃO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:MT-11.047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/SP 139482

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

REQUERENTE para em quinze dias apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação de fls. 509 a 516.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123862 Nr: 3075-73.2010.811.0015

 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: PAULO HENRIQUE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARCHIORO, SONILDE MACHADO DE 

LIMA MARCHIORO, OLDAIR MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE VINICIUS FERNANDES DE 

ABREU - OAB:12390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT/15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os 

requeridos ao pagamento dos arrendamentos anuais vencidos de 

02/05/2005 a 01/08/2009, no valor correspondente a 07 (sete) sacas de 

soja, para cada hectare da área arrendada (6825,38 hás), acrescido de 

multa moratória de 10%, prevista no parágrafo primeiro, da cláusula 

terceira, do instrumento particular de arrendamento agrícola de fls. 13/14. 

Os valores devem ser corrigidos monetariamente com base no INPC, a 

partir do vencimento (30 de março de cada ano), aplicando-se juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 161, § 1º, CTN c/c art. 406 do CC) 

desde a citação até o efetivo pagamento.Consigno que deve ser abatida 

do saldo devedor a importância correspondente a 3.436 (três mil, 

quatrocentos e trinta e seis) saca de soja, a ser corrigida monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de cada pagamento (março/2008 - art. 397 do 

CC).Por fim, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158451 Nr: 5651-05.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE MADALENA DE ABREU 

E SILVA - OAB:12836/MT, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA 

SOUZA - OAB:MT/13.031

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 30).Transitada esta 

em julgado, procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166143 Nr: 937-65.2012.811.0015

 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: ODAIR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:OAB/MT17.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF, 

RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:14516/MT

 Desta feita e com tais considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer omissão, contradição, 

obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado no decisum de fls. 

116/126, que, destarte, permanece na íntegra, tal como foi 

lançado.Intimem-se.Sinop, GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166683 Nr: 1504-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RACHID IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDISON LUIZ LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória para CONVERTER 

o mandado inicial em executivo (art. 701, §2º, do CPC). Condeno o 

requerido ao pagamento do valor de R$ 1.160,00 (um mil cento e sessenta 

reais), referente ao cheque acostado às fls. 14, valor este que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da emissão, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira 

apresentação do cheque. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º incisos I a IV, do Código de Processo Civil.Transitada esta em 
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julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se o credor 

a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168929 Nr: 3921-22.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FILHO MENDONÇA, ERENILDA TEREZA 

BENITES RECALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENILDA TEREZA BENITES RECALDE, 

ANTONIO FILHO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, ESTEVAN M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 

13.894, Rosangela Braga - OAB:18010, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894

 Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE a lide secundária, condenado a 

requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa 

por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.Transitada esta em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, independentemente 

de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sinop/MT,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169104 Nr: 4102-23.2012.811.0015

 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: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELPARAÍBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

DA INDÚSTRIA - EXODUS I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - 

OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR, conforme determinado na decisão de fl. 140, para 

em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, em razão da devolução da carta de citação de fl. 147 e 

verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 81574 Nr: 9909-34.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON TEODORO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, 

LORENI BATISTELLA DOS SANTOS, ABRIICAM - ATIVIDADE BRASIL. DE 

INVEST. NA IND., COM. E AGRONEG. MUNDIAL LTDA, MILTON HEITOR 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - 

OAB:MT/5915-B, PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14712/MT

 INTIMAÇÃO das PARTES para em cinco dias manifestarem sobre 

avaliação de fls. 905 a 908.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 122250 Nr: 1411-07.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNILLO GEORGE MARQUES DE AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Maria Santos de 

Abreu - OAB:14.001- MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) do EXEQUENTE para em quinze dias manifestar sobre 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 138 a 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 152285 Nr: 490-14.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A, 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.92: 

"Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos 

supra, DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO DA REQUERIDA SUELI 

MONTEIRO, tendo em vista que estive no endereço constante no mandado 

e fui informada pela Eli Bueno que reside ali fazem cinco anos e não 

conhece a requerida.

 Girlei Inês Trentin - Oficial de Justiça"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 191212 Nr: 12848-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON PASQUALOTO DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCENTE PESQUISA E SEMENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:OAB/MT 7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo sucessivo de quinze dias, 

apresentem as alegações finais, conforme determinado na decisão de fls. 

164/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 250946 Nr: 18762-17.2015.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO ANDRE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629-SC

 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 DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO no endereço de fl. 40, 

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.”
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179923 Nr: 723-40.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 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: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS - OAB:OAB/SP 273.528, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial e condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 21).Transitada esta 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221499 Nr: 586-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, EZELINDA OLIVEIRA 

JOTON, GRACIELA PULL BIF SILVA, MAURI JOTON, LUIZ ROGÉRIO SILVA, 

DEBORA PEREIRA LUCAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR 

918, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17.750/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. MARCOS LEVI BERVIG 

para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as 

penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 191536 Nr: 13165-38.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - 

OAB:MT/11.432-A, GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - 

OAB:OAB/SP 273.528, RODOLFO FARES PAULO - OAB:OAB/MT 17.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, revogo a decisão de fls. 26/27 e condeno a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código 

Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da 

justiça gratuita (fls. 26/27).Transitada esta em julgado, procedam-se com 

as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013795-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE RUANA ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013795-38.2017.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente. 

Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a requerida, 

que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar 

a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000005-50.2018.8.11.0015

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:

D. LEONIR KYNAST & CIA LTDA - ME (RÉU)

DEISSON HENRIQUE KINAST (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000005-50.2018.8.11.0015 Defiro o pedido de 

ID.11267382. Proceda a Sra. Gestora a retificação do polo passivo D. 

LEONIR KYNAST & CIA LTDA - ME passando a constar D. H. KINAST & 

CIA LTDA – ME, conforme petição inicial e contrato de crédito (IDs 

11267090 e 11267089). Após, citem-se as rés para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito 

o título executivo judicial. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000215-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO BEHLING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT0009246A 

(ADVOGADO)

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000215-04.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B V INCORPORACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

ZAINE ALINE ALVES DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000014-12.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000246-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MARTINS (EXECUTADO)

CAIO DIAS MARTINS (EXECUTADO)

ITAPEMA COMERCIO DE PEDRAS E AREIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000246-24.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000018-49.2018.8.11.0015

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:

JACQSON FERNANDES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000018-49.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciado no protesto do título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte requerida, que poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000353-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MENEGUSSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000353-68.2018.8.11.0015 Verifico que a peça inicial 

foi endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. Desta forma, 

DETERMINO a redistribuição do feito para a 7ª Vara desta Comarca, com 

as anotações de estilo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000317-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LADI DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LADI DA SILVA (EXECUTADO)

ALDECIRA FERREIRA DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000317-26.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059/O (ADVOGADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. PRANTE TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000336-32.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000434-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000434-17.2018.8.11.0015 Verifico que a peça inicial 

foi endereçada ao Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, haja vista que lá 

tramita o processo de Recuperação Judicial da SANGALETTI SANGALETTI 

& CIA LTDA. Desta forma, DETERMINO a redistribuição do feito para a 1ª 

Vara Cível desta Comarca, com as anotações de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013882-91.2017.8.11.0015

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:

DANIELE POZZOBON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013882-91.2017.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 
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aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000059-16.2018.8.11.0015

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:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000059-16.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciado no protesto do título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte requerida, que poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000436-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTILLI & MACHADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OG PEDRO CARDOSO DE LIMA MEDRADO LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000436-84.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013911-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RUPOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013911-44.2017.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013758-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013758-11.2017.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no protesto de ID 11219563. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 
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apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013205-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAMIZE AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FASBINDER OAB - 847.992.262-15 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MARIA AMELIA CONTER DE SAO JOSE (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº 1013205-61.2017.8.11.0015 É sabido que a assistência 

judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes que não 

possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso 

tenham que recolher as custas processuais. Outrossim, não obstante as 

disposições do art. 4º da Lei 1.060/50, a presunção instituída no referido 

artigo não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos 

existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício. 

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora é pessoa jurídica 

exercendo atividades com fins lucrativos, não havendo qualquer indicação 

de que não possa assumir as despesas processuais, de modo que não é 

possível o acolhimento desse pedido. Ademais, considerando que o 

benefício da assistência judiciária gratuita é destinado aos 

hipossuficientes, foi oportunizada à parte requerente a comprovação de 

que não possui condição de litigar sem prejuízo próprio caso tenha que 

recolher as custas processuais. Contudo, o documento apresentado no ID 

10953249 não comprova a hipossuficiência alegada, haja vista se tratar 

de documento relacionado a representante legal (pessoa física) da 

requerente. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO - ITEM 2.14.2 DA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERIAS DA 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE 

NECESSIDADE - EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA - QUESTÃO JÁ 

DECIDIDA EM AGRAVO OUTRO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O benefício de assistência 

judiciária gratuita, tal como disciplinado na Lei 1.060/50, destina-se 

essencialmente a pessoas físicas. A ampliação do benefício às pessoas 

jurídicas limita-se àquelas que não buscam fins lucrativos e se dedicam à 

atividades beneficentes, filantrópicas, bem como às microempresas 

nitidamente familiares ou artesanais, mas, em todas as hipóteses, é 

indispensável a comprovação da situação de necessidade da empresa 

postulante. A regra é que as despesas e custas judiciais de modo geral 

devem ser pagas no ato da distribuição da inicial e somente se admite seu 

recolhimento para ocasião outra desde que comprovada a real 

impossibilidade ou necessidade no momento exigível, circunstância que 

não se visualiza no caso em exame”. (TJMT-AI 99597/2015, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015). Ante o exposto, indefiro a 

gratuidade, determinando a intimação da parte autora para recolher as 

custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012769-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R CAMPAGNOLO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012769-05.2017.8.11.0015 Recebo a emenda da inicial 

dos Ids nº. 11135038 a 11111837. Ademais, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração de hipossuficiência de Id 

10736217 e documentos de ID nº. 10736230. Outrossim, por se tratar de 

ação de reintegração de posse, necessária a realização de audiência de 

justificação prévia, que designo para o dia 14/03/2018, às 14horas. 

Cite-se o requerido para comparecer à audiência de justificação (art. 562, 

CPC/2015), consignando-se que o prazo de quinze dias para a 

contestação começará a fluir a partir da intimação da decisão que deferir 

ou indeferir o pedido de liminar (art. 564, parágrafo único, CPC/2015). 

Intime-se o requerente para que compareça ao ato, acompanhada de suas 

testemunhas, que deverão comparecer à audiência de justificação 

independentemente de intimação. Por fim, em atenção ao artigo 71 da Lei 

nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e em conformidade com o que dispõe o 

artigo 1.048, inciso do CPC/2015, determino a necessária identificação da 

prioridade na tramitação do presente feito. Anote-se.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000490-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCKY LAINE ALVES PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000490-50.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Fundamentando 

seu pedido, apresentou declaração de hipossuficiência (ID n.º 11472174). 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, 

deve a parte autora comprovar que não possui condições de efetuar o 

pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte.” 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000373-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA OLIVEIRA DA SILVA AFONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000373-59.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Fundamentando 

seu pedido, apresentou declaração de hipossuficiência (ID n.º 11415744). 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, 

deve a parte autora comprovar que não possui condições de efetuar o 

pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte.” 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000445-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000445-46.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Fundamentando 

seu pedido, apresentou declaração de hipossuficiência (ID n.º 11448510). 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, 

deve a parte autora comprovar que não possui condições de efetuar o 

pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte.” 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013209-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCHIORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MINORU HARA (RÉU)

ROGERIO TERUO HARA (RÉU)

MIGUEL MINORU HARA (RÉU)

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013209-98.2017.8.11.0015 Cuida-se de ação de 

rescisão de contratual c/c indenização por danos materiais e morais, 

referente a contrato de arrendamento rural celebrado entre os litigantes, a 

qual foi distribuída inicialmente perante o juízo da Primeira Vara Cível, 

entretanto, foi remetida para esta Vara, ante o reconhecimento de 

conexão com o processo n.º 1005953-07.2017.8.11.0015, haja vista a 

identidade das partes, objeto e causa de pedir, consoante determinação 

constante do ID n.º 11107681. O requerente manifestou-se através do ID 

n.º 11303378, aduzindo que não há conexão entre as demandas, pois os 

pedidos são distintos, ao revés do entendimento adotado pelo juízo da 

Primeira Vara Cível. Decido. De início, conquanto a parte autora tenha se 

manifestado pela ausência de conexão entre o presente feito e o 

processo de n.º 1005953-07.2017.8.11.0015, impende registrar que razão 

não lhe assiste, uma vez que ambas as lides apresentam as mesmas 

partes e possuem o mesmo objeto, de forma que devem ser processadas 

e julgadas simultaneamente ,a fim de se evitar a prolação de decisões 

conflitantes. Deste modo, recebo a ação e reconheço a competência 

deste juízo para seu processamento e julgamento. De outro lado, verifico 

que a parte autora postulou pelo deferimento da assistência judiciária 

gratuita, arguindo a impossibilidade de arcar com as custas processuais 

sem prejuízo de seu próprio sustento. No ponto, forçoso consignar que a 

gratuidade da justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não 

tem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 

1.060/50 estabelece que a parte gozara dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. 

Entretanto, a presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo 

ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 
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beneficiários da justiça gratuita ao prescrever que “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso 

dos autos, verifico não haver qualquer indicação de que o requerente não 

possa assumir as despesas processuais. Com efeito, verifico que o 

requerente juntou a declaração de imposto de renda referente ao ano de 

2016, na qual é possível observar que este possui patrimônio 

considerável, incluindo bens móveis e imóveis, além de exercer atividade 

agropecuária economicamente favorável, de modo que, a declaração de 

pobreza não se coaduna com os elementos existentes nos autos para a 

concessão da justiça gratuita (ID n.º 10956510). Nessa senda, ante os 

elementos constantes da declaração de renda do requerente, bem como 

tendo em vista a natureza do negócio jurídico objeto da lide, qual seja, 

contrato de arrendamento, que envolve grande monta, denoto que o 

requerente não faz jus ao benefício pretendido. A propósito: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA 

AFASTADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade 

da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente 

cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às 

partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova 

ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido 

benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua 

obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as 

despesas do processo. Tal presunção, entretanto, é relativa, podendo a 

parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que 

infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. In casu, o Tribunal local, 

mediante exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela 

inexistência da condição de hipossuficiência da parte, mormente porque 

as declarações de Imposto de Renda acostadas demonstram a 

capacidade financeira. 3. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o 

revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra 

vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a 

que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 1116828/SP, Rel. Ministro 

LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª 

REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO 

REVOGADO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO 

RELATIVA - CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça 

gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem 

condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode 

indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a 

precariedade econômica alegada.” (TJ-MT - Ap 113524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017). Feitas 

tais considerações, indefiro a gratuidade a justiça, determinando a 

intimação do requerente para recolher as custas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007264-33.2017.8.11.0015

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:

DOUGLAS SENN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1007264-33.2017.8.11.0015 Foi determinada a 

emenda da peça inaugural (ID n.º 8182514), uma vez que a instituição 

financeira requerente não juntou o contrato de alienação fiduciária nos 

autos, tampouco comprovou o recolhimento das custas processuais. No ID 

n.º 8840379, o requerente demonstrou o pagamento das custas inerentes 

ao processo, bem como postulou pelo sobrestamento do feito, haja vista 

estar em tratativas para formalização de acordo com o requerido (ID n.º 

9773816), sendo tal pedido deferido, consoante ID n.º 10037066. 

Posteriormente, o requerente noticiou que o requerido não cumpriu o 

acordo ajustado, razão pela qual, pugnou pelo prosseguimento do feito, 

com a expedição do competente mandado de busca e apreensão, 

conforme requerido na peça inaugural (ID n.º 10411925), colacionando o 

contrato de busca e apreensão no ID n.º 11135388. Decido. Compulsando 

detidamente o feito, verifica-se que na exordial o requerente indica o 

veículo da marca Hyundai, modelo I-30, placa n.º NRN0027, como o bem 

dado em garantia de alienação fiduciária no contrato objeto da ação, 

postulando pela sua busca e apreensão, sendo que tal bem também se 

encontra indicado nos documentos de ID n.º 8109130, n.º 8109146 e n.º 

8109147. De outro lado, no contrato de adesão ao grupo de consórcio, 

acostado ao ID n.º 11135388, consta como bem objeto do consórcio o 

veículo da marca Fiat, modelo Novo Uno Vivace. Ademais, dá análise do 

contrato de adesão ao grupo de consórcio, carreado ao processo pelo 

requerente (ID n.º 11135388), nota-se a inexistência de cláusula com 

garantia de alienação fiduciária, não atendendo, desta forma, ao disposto 

no art. 1º, do Decreto Lei n.º 911/69, no tocante à comprovação da 

alienação fiduciária em garantia. Diante de tais incongruências, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecendo os fatos acima narrados, bem como aportando documentos 

hábeis a comprovar a aventada garantia de alienação fiduciária, pois se 

cuida de requisito para a propositura da ação intentada. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000496-57.2018.8.11.0015

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:

CAMACARI BEZERRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000496-57.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciado no protesto do título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte requerida, que poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000722-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEPINELLI MARTINS & PICHIONI MARTINS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SALETE DA COSTA (EXECUTADO)

LIBELULA DESIGN E PERSONALIZACAO EM BRINDES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DAYANE VALARDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000722-62.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000667-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MAY PEDREIRA (EXEQUENTE)

MARIA PATRICIA BITTENCOURT FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO)

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000667-14.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012894-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DA SILVEIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012849-70.2017.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003039-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS SANTANA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003039-04.2016.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no protesto de ID 4457218. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013374-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

WANILDO NASCIMENTO FORTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013374-48.2017.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013624-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANE FRANCIELE DE ALCANTARA NATIVIDADE GODOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013624-81.2017.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013434-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DUENHA PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013434-21.2017.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010486-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZIANA MARIA ARAUJO CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n. 1010486-09.2017.8.11.0015 Com fulcro no art. 319, 

§1º do CPC determino a busca de endereço de ZIANA MARIA ARAUJO 

CASTRO, CPF nº 403.698.702-04, através dos Sistemas SIEL e 

BACENJUD. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, 

nos termos da decisão de ID 10212134. Restando infrutífera a busca, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001603-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCHEZI NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR & QUINELATO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n. 1001603-10.2016.8.11.0015 Defiro o pedido de ID 

11208161 Desta forma, determino a SUSPENSÃO do processo até a data 

do pagamento da última parcela do acordo (30/04/2018). Decorrido o 

prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do 
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artigo 924, II do CPC. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003061-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR JOSE GABRIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO CARRIJO MOTTA OAB - MG119702 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003061-62.2016.8.11.0015 Cumpra-se a decisão de 

ID 10796108, arquivando-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005086-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDO MILESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

AGROCEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005086-14.2017.8.11.0015 Cancelo a audiência 

designada no ID 9366228, tendo em vista que não haverá tempo hábil para 

citação da requerida AGROCEREAIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA – ME. De igual forma, deixo de designar nova audiência prevista no 

art. 334 do CPC, uma vez que a conciliação é improvável. Ademais, 

indefiro o pedido de citação por edital ID 11145231, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida quando esgotadas todas as tentativas de 

localização do requerido. Assim, com fulcro no art. 319, §1º do CPC, 

determino a busca de endereço de AGROCEREAIS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME, CNPJ nº 19.890.773/0001-19, através 

dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD. Encontrando endereço diferente do 

já diligenciado, cite-se a requerida dos termos da ação, cientificando-o de 

que poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Restando infrutífera a busca, cite-se, por edital, a requerida 

AGROCEREAIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME, com 

prazo de 30 (trinta dias). Decorrido o prazo de resposta e não havendo 

apresentação de contestação, fica desde já nomeado como curador 

especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público desta Comarca, que 

deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo legal. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011117-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA NALEVAIKO TSILFIDIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO (RÉU)

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1011117-50.2017.8.11.0015 Cuida-se de ação de 

despejo c/c cobrança de aluguéis, pretendendo a parte autora a 

concessão de tutela de urgência, consistente na ordem de despejo das 

requeridas, arguindo, para tanto, que estas se encontram inadimplentes 

desde os idos de 2012. Recebida a inicial, foi indeferida a medida de 

urgência vindicada (ID n.º 10113150), uma vez que o contrato de locação 

objeto da ação possui garantia de fiança, obstando, assim, o deferimento 

da liminar, consoante disposição legal contida no art. 59, IX, da Lei do 

Inquilinato. Bem assim, não restou demonstrado perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, requisito imprescindível à concessão da medida 

colimada. A citação da empresa requerida restou prejudicada, nos moldes 

da certidão negativa constante do ID n.º 11172337. Outrossim, a citação 

da requerida Sebastiana Rodrigues de Araújo não foi concretizada, haja 

vista que a correspondência referente ao ato citatório foi recebida por 

pessoa alheia à lide (ID n.º 11338676). Instada a se manifestar (ID n.º 

11338749), a requerente postulou pela reconsideração da decisão que 

negou a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, tendo 

em vista que o imóvel foi abandonado pelas locatárias, requerendo, assim, 

o deferimento de sua imissão na posse, com base no art. 66, da Lei n.º 

8.245/91 (ID n.º 11426794). Decido. A requerente pretende a 

reconsideração da decisão constante do ID n.º 10113150, a qual indeferiu 

a concessão da tutela antecipada postulada na exordial, pugnando pela 

imissão na posse do imóvel, sob o argumento de que as requeridas 

abandonaram o imóvel, objeto do contrato de locação, fundamentando o 

pleito no art. 66, da Lei do Inquilinato. No ponto, verifico que o contrato de 

locação objeto da lide se refere à locação comercial, de acordo com o 

instrumento constante do ID n.º 10034095. Deste modo, a certidão 

negativa de citação (ID n.º 11172337) é hábil a demonstrar o abandono do 

imóvel locado, precipuamente ante a declaração de um confinante do 

imóvel, noticiando que não há funcionamento comercial no local há 

aproximadamente dois meses, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do 

dispositivo legal previsto no art. 66, da Lei n.º 8.245/91, o qual aduz que: 

“Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador 

poderá imitir-se na posse do imóvel.” Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. ABANDONO DO IMÓVEL LOCADO. BENS MÓVEIS 

DEIXADOS PELO LOCADOR NO IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. 

POSSIBILIDADE. 1. O ART. 66 DA LEI Nº 8.245/91 AUTORIZA A IMISSÃO 

DO LOCADOR NA POSSE DO IMÓVEL LOCADO QUANDO, DEPOIS DE 

AJUIZADA A AÇÃO DE DESPEJO, ESTE ENCONTRAR-SE ABANDONADO. 

2. É VIÁVEL A IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE DO IMÓVEL LOCADO, 

MESMO QUE O LOCATÁRIO TENHA DEIXADO ALGUNS MÓVEIS E 

PERTENCES SEUS NO LOCAL, QUANDO É PATENTE O ESTADO DE 

ABANDONO.” 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-DF - 

AGI: 20140020079199 DF 0007966-57.2014.8.07.0000, Relator: FÁTIMA 

RAFAEL, Data de Julgamento: 11/06/2014, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2014 . Pág.: 110). Feitas tais 

considerações, DEFIRO o pedido de imissão da requerente na posse do 

imóvel sub judice, com fulcro no art. 66, da Lei do Inquilinato. Expeça-se o 

competente mandado, consignando que, o oficial de justiça deverá 

certificar o estado em que se encontra o bem e descrever 

pormenorizadamente eventuais objetos deixados no local pela locatária. A 

fim de dar regular prosseguimento ao feito, manifeste-se a requerente no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da ausência de citação das requeridas. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010583-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ROSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 8010583-21.2016.8.11.0015 Compulsando os autos, 
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verifico que a empresa requerida postulou pela denunciação da lide à 

empresa Companhia Mutual de Seguros (ID n.º 2235770), entretanto, tal 

pleito não comporta guarida, uma vez que a relação entre as partes é de 

consumo, aplicando-se, assim, os preceitos constantes no Código de 

Defesa do Consumidor, precipuamente o disposto no artigo 88 do referido 

estatuto, o qual veda a denunciação da lide. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRANSPORTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO 

DA LIDE. INDEFERIMENTO. Tratando-se de relação de consumo, não há 

como ser deferida a denunciação da lide, conforme prevê o artigo 88, do 

CDC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 

70074957960 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Data de Julgamento: 29/11/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017). Assim, indefiro o pedido 

de denunciação da lide, formulado na contestação (ID n.º 2235770). 

Superada tal questão, passo ao saneamento do feito. I – Das preliminares 

Impende consignar que a exceção de incompetência, bem como a 

inadequação da via eleita, suscitadas na contestação sob o argumento de 

que a lide deveria ter sido proposta perante a justiça comum e não no 

juizado especial, não são mais passíveis de análise, perdendo seu objeto, 

posto que os autos foram remetidos à justiça comum. Denoto, outrossim, 

que a requerida arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir 

da requerente, tendo em vista que não há comprovação nos autos de que 

os danos aventados na inicial são decorrentes de conduta perpetrada 

pelo preposto da empresa requerida. Contudo, rejeito tal preambular, haja 

vista que eventual responsabilidade civil da requerida, devido ao suposto 

ato praticado por seu preposto, é matéria afeta ao mérito da lide e será 

analisada em momento oportuno, após a devida instrução do feito. Cabe 

enfrentar, ainda, a preambular de inépcia da inicial, arguida pela requerida, 

sustentando que não é possível compreender a pretensão autoral. No 

ponto, não comporta acolhimento a indigitada preliminar de mérito. Isso 

porque, é possível a compreensão dos fatos e pedidos constantes da 

inicial mediante a análise de todo o contexto dos autos, não havendo que 

se falar em extinção do feito pela inépcia da inicial, razão pela qual não 

acolho tal preambular. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULOS. 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 

À DEFESA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO, NEXO 

CAUSAL E DANO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Quando a petição inicial, apesar de 

confusa, permite ampla defesa ao réu, não há que se falar em inépcia, 

especialmente por não afrontar o artigo 295, parágrafo único, do CPC. 

(...).” (TJ-MT – Ap. n.º 36996/2010, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2011, Publicado no DJE 

02/02/2011) II – Dos pontos controvertidos: Sendo as partes legítimas e 

estando devidamente representadas, não havendo questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e fixo os seguintes pontos 

controvertidos: i) ocorrência dos fatos narrados na exordial; ii) nexo 

causal entre o dano supostamente sofrido pela requerente e a conduta do 

preposto da requerida; iii) existência de lesão e necessidade de pensão 

vitalícia; iv) dano moral e sua valoração; v) litigância de má-fé pela 

requerente. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). III – Da 

inversão do ônus da prova: Tratando-se de relação de consumo, milita em 

favor da requerente (consumidora) a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação 

da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;” Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery discorrem que: “O CDC permite a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou 

verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional 

da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca 

e vulnerável na relação de consumo (CDC 4º I), tem de ser tratado de 

forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os 

partícipes da relação de consumo.” “16. Alegação verossímil ou 

hipossuficiência do consumidor. A inversão pode ocorrer em duas 

situações distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) quando 

for verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como 

claramente indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada 

(Nery, DC 1/218; Watanabe, CDC Coment., 497/498). A hipossuficiência 

respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em 

poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu 

direito (Nery, Dc 1/217).(“in” Novo Código Civil e legislação extravagante 

anotados, Ed. RT, 2002, 1ª ed., pp. 726-727)”.Grifei. Ademais, não se pode 

olvidar, no caso presente, que o requerente é hipossuficiente em relação 

à requerida. A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – VÍCIO DO PRODUTO –[...]. A “Relação de consumo que opera a 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que 

não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas 

alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, 

inciso I, do CPC. [...].” (TJ-MT - Ap 177663/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017). Nesse sentido, a luz do artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão 

do ônus da prova. IV) Das provas: Defiro a produção de prova pericial e 

oral (testemunhal e depoimento pessoal das partes), conforme pleiteado 

pela requerente no ID n.º 10779629. Nessa senda, tendo em vista que a 

requerida é beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID n.º 

10218944), os honorários periciais serão custeados pelo Estado, devendo 

ser exigidos pelos meios legais pertinentes, mediante certidão a ser 

expedida na forma do item 2.18.11.1, da CNGC/MT. Nomeio perito judicial o 

Dr. Rafael Oda, médico ortopedista, que poderá ser encontrado na 

Avenida dos Tarumãs, 1025 – Centro, Sinop/MT (Instituto Ortopédico Prof. 

Rene Abdalla), independentemente de termo de compromisso. Ressalto 

que, havendo escusa quanto a nomeação, esta deverá ser fundamentada, 

vez que permitida somente nas hipóteses dos art. 467, c.c. o art. 157 e 

148, II, todos do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de 

indeferimento e manutenção da nomeação, devendo o Sr. Perito se atentar 

quanto às disposições contidas nos artigos 1º e 3º da Resolução 1.497/98 

do Conselho Federal de Medicina e parágrafo único do art. 468 do 

CPC/2015. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 232/2016 do 

CNJ dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina que a fixação dos honorários 

periciais, em caso de perícia médica, será limitado a R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido, §4º, do artigo 2º da referida resolução. Assim, devem os 

honorários ser arbitrados, de acordo com tal realidade, razão pela qual 

fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais). Ao ser intimado do seu múnus 

deverá o Perito indicar o dia, local e horário do início dos trabalhos, 

comunicando este Juízo, a fim de que as partes sejam intimadas. Concedo 

ao perito prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, devendo conter 

os requisitos elencados no artigo 473 do CPC/2015. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 477, § 1º, do CPC/2015). Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008918-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDINEIA JERONIMO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1008918-55.2017.811.0015 Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pelo requerente no ID nº. 10466663, alegando que 

houve omissão na sentença prolatada no ID nº. 10077030, uma vez que 

não foi analisada a emenda à inicial apresentada pelo requerente nos Ids 

nº. 9642598, 9642609, 9802676, 9802678 e 9802679, que comprovam a 

mora da requerida. FUNDAMENTO E DECIDO: Conheço dos embargos de 

declaração, eis que tempestivos, conforme certidão de ID nº. 10673728 

Inicialmente, é imperioso ressaltar que, nos termos do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são 

cabíveis para esclarecer ou eliminar obscuridade, suprir omissão ou 

contradição e corrigir erro material contido no julgado, uma vez que sua 
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finalidade é aperfeiçoar as decisões judiciais, de modo a propiciar uma 

tutela jurisdicional clara e completa. Nesse sentido: “Cabem embargos 

declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão 

em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, 

sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas do relator”. (STJ, 1ª 

Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 

19.12.2005, p. 262). Destaca-se, portanto, que os embargos de 

declaração não são cabíveis quando a pretensão é a rediscussão da 

causa e a alteração do entendimento exposto pelo órgão jurisdicional. 

Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER 

INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. 

AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A atribuição de efeitos infringentes 

aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para 

corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, 

sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da 

decisão surja como consequência necessária. 2. Advogado subscritor 

dos recursos devidamente constituído por meio de instrumento de 

procuração. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

modificativos, para, dando provimento ao agravo regimental, determinar a 

conversão do agravo em recurso especial. (EDcl no AgRg no AREsp 

485.955/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 16/05/2016)”. Nessa senda, 

compulsando os autos, denota-se que a sentença de ID nº. 10077030 

julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, ante a ausência de 

comprovação da mora da requerida, tendo em vista que foi determinada a 

emenda da petição inicial (ID nº. 9479142) e o requerente deixou de 

colacionar nos autos notificação válida, manifestando-se no ID nº. 

9642609, no sentindo de que a notificação e o protesto outrora 

apresentados nos IDs nº. 9143271 e 9143325 eram válidos, haja vista que 

ambos foram encaminhados para o endereço da requerida, constante no 

contrato entabulado entre as partes. A busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do 

devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada 

pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei n° 911/69. Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº. 72, que assim dispõe: 

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.”. Neste contexto, denota-se que não assiste 

razão ao requerente, notadamente porque, tanto a notificação extrajudicial 

(ID nº. 9802678), quanto a intimação do protesto (ID nº. 9802679) 

retornaram com a informação de que a requerida estava “ausente”, não se 

mostrando hábeis a comprovarem a regular constituição em mora 

requerida. Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM 

MORA – RECURSO GENÉRICO E DESFOCALIZADO – ALEGAÇÃO DE 

“FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO BANCO PARA PRÁTICA DO 

ATO PROCESSUAL” – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.“ Ausente comprovação de 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no 

contrato, pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração 

da mora” (TJMT – 2ª Câm. Cível – Ag 70612/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015)”. (Ap 

53380/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017). Grifei. 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 

MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA 

NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao 

devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo 

"ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ)”.

(Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017). Grifei. Assim, qualquer modificação da sentença deverá ser 

feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante 

provocação, através da interposição de recurso, para correção de 

eventual error in procedendo ou error in judicando. A propósito: “E M E N T 

A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos de declaração não são meio hábeis para 

discutir a correção do julgamento ou da valoração da prova dos autos, 

devendo a parte usar dos meios recursais próprios para externar seu 

inconformismo com a decisão, não se prestando os declaratórios a esse 

fim. Devem ser desprovidos os declaratórios em que as questões nele 

levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e 

pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar a ocorrência 

efetiva dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil. (ED 

36196/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)”. Grifei. 

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por 

não haver qualquer omissão passível de ser sanada na sentença de ID 

nº.10077030, a qual permanece na íntegra, tal como lançada.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVARES COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (RÉU)

LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DAHLSTROM HILKNER OAB - SP285465 (ADVOGADO)

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº:1001394-07.2017.8.11.0015 Cuida-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos pela requerida Líder Indústria e Comércio de 

Piscinas Ltda, conforme ID nº. 10527246, alegando que houve omissão no 

decisum de ID nº. 10392000, haja vista que não foram analisadas as 

questões preliminares aventadas pela segunda requerida. DECIDO: 

Conheço dos embargos de declaração opostos pelo demandado, uma vez 

que tempestivos, haja vista que a decisão embargada foi publicada em 

25/10/2017 (Evento nº. 13492612) e os embargos de declaração foram 

protocolados em 31/10/2017, nos termos do artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil. Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, 

por não existir qualquer omissão na decisão de ID Nº. 10527246. No ponto, 

registro que o despacho de impulso para especificação de provas antes 

de proferido o despacho saneador, em nada prejudica as partes, uma vez 

que é neste momento (despacho saneador) que o Juiz analisará as 

questões preliminares, fixará os pontos controvertidos, bem como 

analisara o pleito de produção de provas formulados pelas partes. Nesse 

sentido, colaciona-se o entendimento do doutrinador Daniel Amorim 

Assumpção Neves, in Manual do Direito Processual Civil; Volume único; 

Editora JusPodivm; 8ª Ed; 2016: “O saneamento – e agora também 

organização – do processo continua a ser um ato processual complexo, 

como atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, cabendo ao juiz, neste 

momento procedimental: resolver, se houver, questões processuais 

pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a 

distribuição do ônus da prova observando ao artigo 373 do Novo CPC; 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito, e, se 

necessário designar audiência de instrução e julgamento” (Providências 

Preliminares e Julgamento conforme o estado do processo; item 20.2.6. 

Saneamento e organização do processo, pág. 627). De igual modo, 

colaciona-se o entendimento jurisprudencial: “[...]Alegação preliminar de 

cerceamento de defesa e de omissão da Juíza quanto ao pedido de 

produção de prova pericial, subsistente mesmo após a oposição de 

Embargados de Declaração da sentença. Ausência de intimação das 

partes para especificação das provas. Nulidade. Recurso do Embargado 

prejudicado. I - E vedado ao juiz proferir despacho saneador implícito, sem 

decidir fundamentadamente sobre requerimento de produção de prova. II - 

A ausência de intimação das partes para especificar provas caracteriza o 

cerceio de defesa, ademais quando havia protesto específico na inicial 

pela produção de perícia técnica , a qual, caso realizada, poderia influir no 

resultado do julgamento. III - Mesmo que o magistrado não vislumbre a 
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necessidade de dilação probatória, deve determinar a especificação de 

provas, pois essa ordem não impede o julgamento antecipado da lide. 

Recurso dos embargantes provido para anular o processo a partir do 

saneador. Recurso do Embargado prejudicado”. (TJ-SE - AC: 2001204442 

SE, Relator: DESA. CLARA LEITE DE REZENDE, Data de Julgamento: 

09/09/2003, 2ª.CÂMARA CÍVEL). Grifei. Diante do exposto e com tais 

considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não 

haver qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material 

passível de ser sanado no decisum de 10527246, que, destarte, 

permanece na íntegra, tal como foi lançado. No mais, dando regular 

prosseguimento ao feito, passo ao saneamento do processo. 1) DAS 

PRELIMINARES: 1.1. Da inépcia da inicial: Não assiste razão à requerida 

Líder Industria e Comércio de Piscinas Ltda quanto à aludida preliminar, 

uma vez que a petição inicial não deve ser considerada inepta quando, 

com a narração dos fatos contidos na exordial, seja possível a razoável 

compreensão da causa de pedir e do pedido. A respeito do tema, leciona 

Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, (Rio de 

Janeiro: Forense, v. I, 2004, p. 326 e 331/332): “Daí que, ao postular a 

prestação jurisdicional, o autor tem de indicar o direito subjetivo que 

pretende exercitar contra o réu e apontar o fato de onde ele provém. 

Incumbe-lhe, para tanto, descrever não só o fato material ocorrido como 

atribuir–lhe um nexo jurídico capaz de justificar o pedido constante da 

inicial”. 1.2. Da ausência de interesse de agir: A preliminar de ausência de 

interesse de agir, suscitada pela parte requerida Líder Industria e 

Comércio de Piscinas Ltda, não merece prosperar, haja vista que é legítimo 

ao requerente socorrer-se ao Poder Judiciário, para ver satisfeita a sua 

pretensão. Ademais, ressalte-se que o interesse de agir deve ser aferido 

pelo binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, o interesse de agir 

pressupõe a necessidade de se valer da via processual para alcançar o 

bem da vida pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela 

parte adversa; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. A propósito: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERESSE 

PROCESSUAL DEMONSTRADO [...] PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E 

SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Presente a demonstração de 

necessidade de a parte vir a Juízo e a utilidade do provimento jurisdicional, 

não há que se falar na falta do interesse de agir. [...](Ap 128407/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)”. Dessa forma, rejeito a 

preliminar suscitada. 1.3. Da ilegitimidade passiva da requerida Líder 

Industria e Comércio de Piscinas Ltda: Denota-se que a requerida Líder 

Industria e Comércio de Piscinas Ltda alegou não ser parte legítima para 

figurar no polo passivo da presente demanda, justificando que apenas 

produz “casco de fibra de vidro”, não sendo a responsável pelos serviços 

de instalação, vendas de bombas e mármores e iluminação interna ou 

elétrica. Sobre o assunto, insta evidenciar, entretanto, a aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, configurando-se o 

requerente como destinatário final e as empresas requeridas como 

fornecedoras de produtos e serviços, conforme inteligência dos artigos 2º 

e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, reputa-se importante 

destacar que o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 13 e 

18, faz distinção entre a responsabilidade pelo fato e pelo vicio do 

produto, haja vista que na primeira situação (fato do produto) a finalidade 

a que se destina o bem é inteiramente comprometida causando danos à 

integridade pessoal ou patrimonial do consumidor, ou seja, além de atingir 

a incolumidade econômica do consumidor, atinge também a sua 

incolumidade física (art. 13, CDC). Outrossim, em se tratando de vício do 

produto, o defeito restringe-se ao uso e ao funcionamento do bem, não 

atingindo a integridade física do consumidor, devendo incidir sobre tal 

situações o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 

18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[...] Analisando o caso em comento, vislumbra-se que se trata de 

responsabilidade por vício do produto (art.18, CDC), pois os supostos 

defeitos apresentados na piscina, se existentes, afetaram a qualidade do 

produto e o fim a que se destina não tendo sido alegado pelo requerente 

nenhum fato que macule a sua integridade física. Ademais, a denominação 

“fornecedores”, disposta no referido artigo 18, inclui não só o próprio 

fornecedor, mas também o fabricante, o comerciante, o revendedor ou 

qualquer outro que tenha participado da produção ou circulação do 

produto, razão pela qual afere-se que é solidária a responsabilidade de 

todos os que tenham intervindo na cadeia de fornecimento do produto. 

Nesse sentido: “Preambularmente, importa esclarecer que no pólo passivo 

dessa relação de responsabilidade encontram todas as espécies de 

fornecedores, coobrigados e solidariamente responsáveis pelo 

ressarcimento dos vícios de qualidade ou quantidade eventualmente 

apurados no fornecimento de produtos ou serviços”. (Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor Comentado pelos autores do anteprojeto; 

GRINOVER, Ada Pellegrini, AntonioHermam de Vasconcellos e Benjamim, 

Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson 

Nery Junior e ZelmoDenari; 8ª Edição. Ed. Forense Universitária;2004, 

pág.204). Desta feita, verifica-se que é hipótese de aplicabilidade do artigo 

18 do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, este é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: “Código de Defesa do Consumidor. Compra 

de veículo novo com defeito.Incidência do art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor. Responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor. 

Indenização por danos materiais e morais. Precedentes da Corte. 

Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código de 

Defesa do Consumidor e não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha 

de precedentes da Corte.[...]. (REsp 554.876/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, 

DJ 03/05/2004, p. 159)” Com tais considerações, vislumbra-se que a 

requerida Líder Industria e Comércio de Piscinas Ltda é a fabricante do 

produto, e a requerida Tavares Comercio de Piscinas Ltda - ME – Hidro 

Norte Piscinas é a comerciante do produto e responsável pela instalação e 

manutenção. Assim, denota-se que está caracterizada a legitimidade 

passiva ad causam das requeridas para responderem os termos da 

presente demanda. A propósito, colaciona-se o entendimento 

jurisprudencial recentemente emanado do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO - VÍCIO DO PRODUTO NOS 

PRIMEIROS MESES DA AQUISIÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA 

CONFIRMADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR MANTIDO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Em Ação de Indenização por danos morais decorrentes de vício 

do produto, o comerciante e o fabricante são solidariamente responsáveis 

(art. 18 do CDC). Demonstrados os transtornos que superam o mero 

dissabor, é cabível a reparação. Observados os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade na fixação do ressarcimento pelos 

danos morais, não comporta redução. Os honorários arbitrados em 

conformidade com o artigo 20, § 3º, do CPC/1973 devem ser mantidos”. 

(Ap 112443/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 

05/09/2016). “[...] O comerciante que vendeu produto que posteriormente 

veio a apresentar vício responde, sim, solidariamente, com o fabricante. 

Inteligência dos arts. 3º, 6º, VI e VII, 7º, p. ú., e 18 do CDC. 3. É devida a 

indenização por danos materiais, solidariamente e independentemente de 

culpa, quando, numa relação consumerista, afere-se a conduta do 

fornecedor, a consequência maléfica ao consumidor e o nexo causal 

entre elas. Inteligência dos arts. 3º, 6º, VI e VII, 7º, p. ú., e 18 do CDC. 4. 

Recurso não conhecido da primeira e parcialmente provido o da segunda”. 

(Ap 99398/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 07/03/2014). 

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas 

requeridas. 2) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: Cumpre ressaltar que 

a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida aos ditames 

do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque está 

perfeitamente caracterizada a condição do requerente como consumidor, 

uma vez que adquiriu a piscina e seus acessórios na qualidade de 

destinatário final, e das requeridas, como fornecedoras, consoante o que 

dispõem os artigos 2º e 3º da Legislação Consumerista. Com efeito, 

evidenciada a relação de consumo havida entre as partes, se torna viável 

a inversão do ônus da prova, desde que preenchidos os requisitos 

estabelecidos no inciso VIII, do artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: [...] 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversãodo 

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 
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regrasordinárias de experiências;” Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery discorrem que: “O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo.” “16. Alegação 

verossímil ou hipossuficiência do consumidor. A inversão pode ocorrer em 

duas situações distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) 

quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como 

claramente indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada 

(Nery, DC1/218; Watanabe, CDC Coment., 497/498). A hipossuficiência 

respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em 

poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu 

direito (Nery, Dc 1/217).(“in” Novo Código Civil e legislação extravagante 

anotados, Ed. RT, 2002, 1ª ed., pp. 726-727)”.Grifei. Do mesmo modo, 

colaciona-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “[...] A hipossuficiência revela o fato de não ter o conhecimento 

técnico necessário para precisar qual era o defeito apresentado pelo 

produto, sendo ao caso imperioso a inversão do ônus da prova. Defeito 

constatado pelo recall procedido pelo fabricante. Aferida a 

responsabilidade objetiva do fabricante no defeito do produto, fica a opção 

do consumidor em proceder a substituição do bem de consumo. [...] (Ap 

47551/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)”. Ademais, 

não se pode olvidar, no caso presente, que o requerente encontra-se em 

situação de vulnerabilidade em relação às requeridas, haja vista o fato de 

não ter conhecimento técnico necessário para precisar o suposto defeito 

apresentado na instalação da piscina. Nesse sentido, a luz do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão do 

ônus da prova. 2) DOS PONTOS CONTROVERTIDOS: Fixo os seguintes 

pontos controvertidos: 1) existência de defeito ou vício de fabricação 

capaz de tornar a piscina imprópria para o fim a que se destina ou que 

comprometa a qualidade/segurança do consumidor; 2) quais as causas 

que levaram à ocorrência de ondulações e rachaduras na piscina; 3) 

existência de responsabilidade das requeridas em arcar com os prejuízos 

sofridos pelo requerente; 4) quantificação dos danos. As partes ficam 

cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015). 3) DAS PROVAS: Defiro a produção de prova 

pericial e prova oral, requerida pelas partes. Nomeio perito: João Gueller, 

engenheiro civil, com endereço na Avenida dos Tarumãs, nº. 1873, sala 

nº. 5, Jardim Paraíso, em Sinop/MT, CEP. 78.556-102, independentemente 

de termo de compromisso. Consoante o disposto no artigo 95 do 

CPC/2015, imponho à requerida “Líder Industria e Comércio de Piscinas 

Ltda”, o pagamento das despesas necessárias à realização da prova 

pericial. Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários (art. 465, § 2º, do CPC/2015). Intimem-se as 

partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem quesitos e 

indiquem assistente técnico (art. 465, § 1º, do CPC/2015), bem como se 

manifestem sobre a proposta dos honorários. Se não houver impugnação 

ao valor dos honorários, intime-se o perito para designar data, horário e 

local para realização da perícia, comunicando este Juízo, a fim de que as 

partes sejam intimadas. Intimem-se a requerida para depositar 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) 

dias antes da data marcada para o início dos trabalhos e o restante após 

apresentado o laudo pericial nos autos. Concedo ao perito o prazo de 30 

(trinta) dias, para entrega do laudo, devendo conter os requisitos 

elencados no artigo 473 do CPC/2015. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, 

do CPC/2015). Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012522-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PIOVESAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012522-24.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no ID 11317214. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito do processo nº 

1012522-24.2017.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão movida por 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de 

EMERSON PIOVESAN. Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177847 Nr: 13685-32.2012.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBDN, DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MENEZES DE 

CARVALHO - OAB:38.909-BA

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o requerido 

Valdinei Rodrigues do Nascimento a pagar mensalmente à sua filha Emilly 

Luisa Boiarenco do Nascimento, a título de alimentos, a importância 

correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, até o dia 10 de 

cada mês. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a 

IV, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste 

momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275280 Nr: 13278-84.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE JOAQUIM DOS SANTOS, JOSIANE 

JOAQUIM ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Acolho o parecer ministerial de fl. 94 e, por conseguinte, determino a 

intimação da parte autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se nova vista dos 

autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171247 Nr: 6436-30.2012.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: HSDS, HSDS, ATSDS, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6436-30.2012.811.0015

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: H.S.D.S., H.S.D.S. e A.T.S.D.S. e SIRLEI SARAIVA 

DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: VALDEMAR GARCIA DOS SANTOS

INTIMANDO: Sirlei Saraiva da Silva, Cpf: 03966286130, Rg: 2309529-6 SSP 

MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), diarista, Endereço: Estrada Ruti, 

Loteamento Shalon, Chác. N. 10, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade 

combinada com Alimentos, proposta por H.S.D.S, H.S.D.S e A.T.S.D.S, 

representados por sua genitora Sirlei Saraiva da Silva, em face de 

Valdemar Garcia dos Santos

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a 

parte autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). 2. 

Decorrido o prazo do edital, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 3. 

Em seguida, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. 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, Luzimeiry Tomaz 

Nazário, conferi e assino.

Sinop - MT, 7 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 185424 Nr: 6555-54.2013.811.0015

 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: ACDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo legal sem que 

a parte Requerida apresentasse sua contestação, mesmo devidamente 

citada, conforme se observa às fls. 73/74. Ante ao exposto e, em 

cumprimento ao item 03 da decisão de fls. 70, encaminho estes autos ao 

setor de matéria para imprensa para proceder a INTIMAÇÃO do(a) 

Advogado(a) da parte autora, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217728 Nr: 16787-91.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHSL, SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A, NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em 

conta(s) bancária(s) pertencente(s) ao executado, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD, passo a análise do 

pedido de penhora de FGTS do executado, realizado à fl. 43/44. 2. O 

Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de admitir a penhora 

de conta vinculada de FGTS no caso de execução de alimentos, vejamos: 

(...) 3. Assim, defiro o pedido de fl. 43/44 e, por conseguinte, determino 

que seja oficiada a Caixa Econômica Federal para que sejam penhorados 

os valores existentes na conta vinculada do FGTS em nome do executado, 

até o montante do débito em execução, devendo os valores serem 

transferidos para a conta única, devendo comprovar nos autos o 

cumprimento desta determinação, no prazo de 15 dias após a intimação. 4. 

Após, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de preclusão. 5. Com efeito, conforme consta dos 

autos, a parte exequente não tem conseguido satisfazer o seu direito 

pelos tradicionais meios executórios, portanto, a medida de inclusão no rol 

de devedores é o meio coercitivo mais eficaz para que o devedor cumpra 

a obrigação. 5.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado 

extensivamente, determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para 

que promovam a inclusão do nome do executado Thiago Isaac Lopes (CPF 

n. 024.295.771-43) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada. 6. Após 

manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. 7. Em seguida, conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279307 Nr: 15562-65.2016.811.0015

 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: MODS, EOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Designe-se nova data para a realização de audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

2. Cite-se o réu, no endereço indicado às fls. 33/34, e intimem-se as 

partes e seus advogados para que compareçam à audiência, nos moldes 

da decisão de fls. 19/20.

2.1. Consigne-se no mandado os alimentos fixados provisoriamente às fls. 

19/20.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, se alguma das partes for patrocinada 

pela Defensoria Pública, e o Ministério Público, para que, querendo, 

compareçam à audiência.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173549 Nr: 8764-30.2012.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS, SODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte requerente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos acerca da certidão do 

oficial de justiça de fl. 57, oportunidade em que deverá realizar os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 185394 Nr: 6525-19.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDCM, ALMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em 

consequentemente, minoro os alimentos devidos pelo requerente Edegar 

Mazocco a sua filha Isabelly Monteiro da Cruz Mazocco, fixando tal verba 

no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, 

acrescidos de metade das despesas com material escolar, farmacêuticas, 

odontológicas e médico-hospitalares, não acobertadas pela rede pública. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Uma vez que não 

se pode presumir a condição de necessidade financeira da parte ré, deixo 

de conceder-lhe a gratuidade da justiça e condeno-lhe ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 221469 Nr: 573-88.2015.811.0015

 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: DMOF, EADOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CER, CBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo 

legal, a respeito do Laudo de DNA juntado às fls. 42/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227242 Nr: 4002-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBDS, BTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - 

OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 Vistos em correição.

1. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

firmado pelas partes às fls. 56/60 e 62.

2. Por conseguinte, considerando decurso do prazo estipulado pelas 

partes, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos informando se houve 

o cumprimento integral da obrigação alimentar, consignando-se que a 

inércia ensejará na presunção de pagamento integral do débito e a 

consequente extinção da presente execução.

3. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Ao final, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233399 Nr: 7693-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMEV, RMVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

2. Decorrido o prazo do edital, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245530 Nr: 15534-34.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSGM, KFGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

condeno o requerido Orestes Jonathan Freitas Martins a pagar 

mensalmente à filha Maria Sofia Giron Martins alimentos no importe de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo, até o dia 10 (dez) de cada mês, mais 

metade das despesas extraordinárias, referentes à material escolar, 

farmacêuticas, odontológicas e médico-hospitalares, não acobertadas 

pela rede pública, mediante apresentação de nota fiscal ou recibo, até o 

dia 10 (dez) de cada mês. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Uma vez que não se pode presumir a condição de 

necessidade financeira da parte ré, deixo de conceder-lhe a gratuidade da 

justiça e condeno-lhe ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254104 Nr: 244-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARDB, JAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HTDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA 

MOGLIA - OAB:5014-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo legal sem que o 

executado efetuasse o pagamento do débito, comprovasse o seu 

pagamento ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo, mesmo 

devidamente citado, conforme certidão de fls. 27/28.

Diante do exposto e, em cumprimento ao item 05 da decisão de fl. 18, 

encaminho estes autos ao setor de expedição de materia de imprensa 

para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) Advogado(a,s) da parte Autora para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 312981 Nr: 16403-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VITOR HUGO DA SILVA CASTRO, DANIELA LUCIANA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

1. Ante as informações de fls. 231/232, intime-se a parte autora, por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

certidão de óbito de Vitor Hugo da Silva Castro, sob pena de extinção do 

feito.

2. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160777 Nr: 8220-76.2011.811.0015

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMCL, CICL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação no tocante ao reconhecimento da paternidade e, 

consequentemente, declaro que Alexandre Betti é o pai biológico de Vitor 

Cardoso Leitão, bem como HOMOLOGO, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, o acordo formulado em audiência (fls. 66/66-v). 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.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Condeno a parte ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente, para que retifique o assento de nascimento da 

parte autora, incluindo-se em seu registro o nome de seu pai, Alexandre 

Betti, bem como o nome de seus avós paternos, passando o autor a se 

chamar Vitor Mateus Cardoso Leitão Betti.Intimem-se as partes, por meio 

de seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciem a juntada de fotocópia de documentos pessoais do 

requerido para fins de averbação da paternidade. Acaso não cumprida à 

determinação, consignem-se os dados da parte ré contidos nos autos à fl. 

66.Ao final, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 239657 Nr: 11826-73.2015.811.0015

 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: VIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETANIA PATRICIA DE SALLES - 

OAB:10265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA 

- OAB:12565/MT, ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - OAB:18726

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, exonero o autor Virgulino Inocêncio de Salles do 

pagamento da pensão alimentícia à requerida Lessana Pires da Silva e, por 

conseguinte, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, em R$ 500,00 (quinhentos reais).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275490 Nr: 13406-07.2016.811.0015

 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: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES ATAYDE - 

OAB:OAB/MT 14.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 Vistos em correição. 1. Concedo a parte autora o prazo de 5 (cinco) dias 

para que se manifeste sobre os embargos de declaração de fls. 

1291/1292 e sobre o pedido de fls. 1293/1328, sob pena de preclusão. 2. 

Após o decurso do prazo fixado no item 1, concedo a parte ré o prazo de 

5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a contestação à reconvenção 

de fls. 1097/1124, sob pena de preclusão. 3. Ao final, retorne-me os autos 

conclusos para o saneamento e a organização do processo. 4. Saem os 

presentes intimados. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201453 Nr: 4059-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 30/32. 2. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito. 3. Sem custas. 4. P.R.I.C. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159177 Nr: 6461-77.2011.811.0015

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG, TBFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Tatiane Batista Franco Batista, 

Cpf: 00115230181, Rg: 1128968-6 SSP MT Filiação: Adão Batista e Henilda 

Lúcia Franco, data de nascimento: 10/03/1983, brasileiro(a), natural de 

Alterosa-MG, convivente, cozinheira/do comércio/artesa/do lar, Endereço: 

Rua Ana Paula Qd 90 Lote 02, Cidade: Sinop-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

Resumo da inicial:Trata-se de Ação para Homologação de Acordo de 

Pensão Alimentícia proposta por Lucinei Godinho e Tatiane Batista Franco 

Batista, onde concordam com a redução da pensão alimentícia para as 

filhas em comum.

Decisão/Despacho:Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de 

mérito (CPC, 485, § 1º). 2. Decorrido o prazo do edital, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000194-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO OAB - MT18324/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 8 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 11365530 e 11691462, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1000194-28.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO - MT18324/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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005559-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DE SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 8 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 8252491 e 8688805, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1005559-97.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogados do(a) 

REQUERENTE: RICARDO LUIZ HUCK - MT0005651A, MARCELO HUCK 

JUNIOR - MT17976/O, MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - MT21250/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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008114-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 8 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9152606, conforme despacho, bem 

como para manifestar-se acerca da Certidão de Decurso de Prazo. Nº DO 

PROCESSO: 1008114-87.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA RENATA 

FRANCHINI DE MACEDO ALVES - MT23201/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: 1001247-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISI BORGES FILGUEIRAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001247-15.2016.8.11.0015 AUTOR: 

DEISI BORGES FILGUEIRAS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA interposta por DEISI BORGES FILGUEIRAS em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT 

objetivando a disponibilização de XARELTO 20 mg (rivaroxabana). Aduz a 

inicial que a parte Requerente “sofreu um Acidente Vascular Cerebral 

–AVC no ano de 2011 conforme atestado pelo Laudo de Ressonância 

Magnética em anexo, em decorrência do ocorrido, concluiu-se que a 

mesma é portadora de Trombofilia, homocisteína e AVC anterior”, e 

necessita do medicamento prescrito. Com a petição inicial CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. A TUTELA foi ANTECIPADA em 09/12/2016 (ID nº 

4367305), onde foi DETERMINADO aos Requeridos que providenciassem, 

imediatamente, o medicamento pleiteado (a) pelo (a) Requerente. O 

Requerido MUNICÍPIO de SINOP apresenta CONTESTAÇÃO de ID nº 

4870530. CERTIDÃO de ID nº 9296581 atesta que o Requerente foi 

devidamente intimado para apresentar impugnação, entretanto deixou 

decorrer o prazo sem manifestação. BLOQUEIOS JUDICIAIS de ID nº 

6714085. NOTA FISCAL ao ID nº 6676939, com a discriminação dos 

valores e ALVARÁ JUDICIAL no ID nº 8351724. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP A 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Requerido, não merece 

acolhimento, isto porque é cediço que a responsabilidade pela promoção 

de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é compartilhada 

entre os entes federativos integrantes das três esferas de governo (CF, 

art. 23, II). Ora, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, 

administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão 

de exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos 

integrantes do sistema. Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu 

posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da 

Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para 

arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de 

saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – 

Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013). Para 

arrematar: “Quanto à legitimidade da União e do Município para se 

configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da 

Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da 

federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de 

saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, 

para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde 

está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da 
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federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários 

pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são 

legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo 

SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na 

área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” 

(STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 

25/05/2010). “O acesso às ações e serviços de saúde é universal e 

igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e 

linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA interposta 

por DEISI BORGES FILGUEIRAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando a disponibilização de XARELTO 20 mg 

(rivaroxabana). A saúde da população é dever do Estado e garantia do 

cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu bem estar; 

assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum 

cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e 

coloque a vida em iminente e concreto risco. Trata-se, portanto, de direito 

de todos, universal e igualitário, não se submetendo a barreiras 

geográficas ou geopolíticas, a que também não se submete a moléstia; 

afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o cidadão 

brasileiro. De sua vez, as ações e serviços públicos de saúde constituem 

um sistema único, apenas descentralizado administrativamente, o que não 

impõe deveres estanques a um ou a cada um dos entes federados, se 

não que a todos, indiscriminada e solidariamente. Assim, o direito à saúde 

- direito social fundamental do homem, contido no artigo 6º da Constituição 

da República - declara em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é 

concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a 

promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a norma 

constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. Contém, por isso, 

elementos mínimos indispensáveis à sua aplicabilidade, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 

dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – promoção, proteção e recuperação da saúde. Basta por isso, 

comprovadas a moléstia e a carência, como no caso, para invocar o 

direito subjetivo à gratuidade assegurado no dispositivo constitucional. 

Ademais, o direito à saúde e à assistência aos desamparados (artigo 6º 

da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, é direito fundamental no sentido formal e material, de 

aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 

5º da Constituição da República, sendo dada ao indivíduo a possibilidade 

de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas nas normas 

constitucionais definidoras dos direitos fundamentais sociais. Como se vê, 

os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual 

ou Municipal - é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado 

judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa inter-regulação. O 

acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 

196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes 

federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 

195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES 

os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente XARELTO 20 mg 

(rivaroxabana). Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da 

DECISÃO de ID nº 4367305, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, verbis: “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”. Contudo, 

CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao 

PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 

em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora. Assim, 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 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005729-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE MIGNOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005729-69.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO HENRIQUE MIGNOSSI REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 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$ 57.346,95 (cinquenta 

e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) 

referente às NOTAS FISCAIS constante nos IDs. 8203858 e 8221646; II – 

Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do 

PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme CARTAS de 

INTIMAÇÃO nos IDs. 8240718, 8240719 e 8240774; 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005729-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE MIGNOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 8 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 8230031 e 8256844, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1005729-69.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUCIA DE SOUZA - MT0020024A 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 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011340-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

AGNALDO TEICHEIRA TURRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao 

respeitável mandado extraído dos autos supra, DEIXEI DE PROCEDER A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO AGNALDO TEICHEIRA TURRA, tendo em vista 

que estive diversas vezes no endereço constante no mandado e não o 

encontrei, sendo assim deixei recado e ele não me ligou (a vizinha disse 

que ele reside ali). Diante do exposto e tendo em vista meu prazo de 

cumprimento do r. mandado e também por estar entrando de férias, 

devolvo o mesmo. SINOP/MT, 8 de fevereiro de 2018. GIRLEI INES TRENTIN 

Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013693-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013693-16.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: VALDIRENE SANTOS 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. 11317010, a qual determinou aos Requeridos que 

disponibilizassem à parte Requerente o medicamento “ENOXAPARINA 

80MG”, uma dose diária (30 ampolas/mês) a ser utilizado por todo período 

gestacional, bem como, por 45 (quarenta e cinco) dias após o parto, 

totalilzando 247 ampolas”. Quantia essa que sofrerá modificação em 

decorrência da Parte Requerente já se encontrar no quarto mês de 

gestação. 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. 11317010, 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195774 Nr: 17517-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMAN IND. ARTEFATOS CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, para devolução dos autos nº 

17517-39.2013.811.0015, Protocolo 195774, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155393 Nr: 13949-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA APARECIDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, para devolução dos autos nº 

13949-20.2010.811.0015, Protocolo 155393, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177340 Nr: 13130-15.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183102 Nr: 4103-71.2013.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183403 Nr: 4423-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENÍCIO MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188035 Nr: 9346-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELIA NUNES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121545 Nr: 717-38.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALIN & MELO NETO LTDA., ISNARD DA 

SILVA MELO NETO, LEONOR CAVALIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT., impulsiono estes autos à intimação da parte autora, 

para, querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão do 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 236427 Nr: 9713-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Municipio 

de Sinop..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265320 Nr: 6672-40.2016.811.0015

 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: SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:21.905-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT., impulsiono estes autos à intimação da parte autora, 

para, querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da(s) 

contestação(ões) protocolada(s) e juntada(s) tempestivamente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278489 Nr: 15117-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MARANHÃO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT., impulsiono estes autos à intimação da parte autora, 

para, querendo manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128007 Nr: 7221-60.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENTINO JOSE DA SILVA, SILMARA 

NARDONI, EDNA MACIEL ESCOBAR, VANDERLEI CONSALTER 

SCHENATTO, AMÉLIA CARRARA SCHENATTO, LOURDES GUERRA 

SCHENATTO, AUTO POSTO PABLO LTDA, COMERCIAL SCHENATTO 

LTDA, DEOCLECIANO DE OLIVEIRA FILHO, CRISTIANE APARECIDA 

SCHENATTO DALLE, CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

JUAREZ ALVES DA COSTA, GEOVANE BORSSATTO, IRINEU 

CASAGRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:MT/11276, 

SORAIDE CASTRO - OAB:OAB/MT. 7.106, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 INTIMAÇÃO dos advogados dos requeridos acerca dos Ofícios nºs. 

191/2018 e 31752017 da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, 

informando que foram designados os dias 01/02/2018 , às 9h e 20min. e 

01/03/2018, às 13h e 45min, para a realização de audiências nos autos de 

Carta Precatória nº 1969-80.2017.811.0096 - cód. 85469.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200756 Nr: 3386-25.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SANDRA COELHO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISINOP -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Frigeri Jandrey - 

OAB:AOB/MT 11.109-B

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho abaixo transcrito, 

bem como para comparecerem devidamente acompanhados das partes no 

III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS, 

que se realizará no dia 07/02/2018, a partir das 07:30 horas, no Edifício do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Visando oferecer maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante 

esta Vara Especializada (6ª Vara Cível de Sinop), bem como 

CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há NECESSIDADE de 

REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a incapacidade 

laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III MUTIRÃO de 

PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá 

nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte REQUERENTE 

para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA 

no dia 07 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no endereço 

exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA; 

IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 (dez) 

dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199441 Nr: 2168-59.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO FELIPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISINOP -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP, JUAREZ COSTA - 

PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, CÁSSIA APARECIDA RIBEIRO 

OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI - 

OAB:0AB/MT 11.109-A, Fabiana Frigeri Jandrey - OAB:AOB/MT 

11.109-B, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho abaixo transcrito, 

bem como para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

DESPACHO: "Vistos etc. I – REVOGO o DESPACHO de fls. 165-166, eis 

que não é caso de inclusão no III Mutirão De Perícias Judiciais, pois o 

REQUERENTE já possui BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, POSTULANDO nesta 

demanda, apenas, sua REVISÃO; II – DETERMINO a INTIMAÇÃO das 

PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as 

PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e 

delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os 

petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; III – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279329 Nr: 15574-79.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MAIA, CAMILA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da(s) contestação(ões) 

protocolada(s) e juntada(s) tempestivamente.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011444-46.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMANOELA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR CLAUDIO GRANETTO (EXECUTADO)

SELSO HERMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO)

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-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: 

8011444-46.2012.8.11.0015 EXEQUENTE: MARIA EMANOELA DA CRUZ 

EXECUTADO: SELSO HERMES, CEZAR CLAUDIO GRANETTO Vistos. Os 

autos vieram conclusos a analise do pedido de exequente em Id 

11575742. Pois bem. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

diz: “Art. 139: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária”. O dispositivo legal mencionado trouxe para a 

execução pecuniária possibilidades antes não previstas no Código de 

Processo Civil/1973. Anoto que a lei anterior, em seus artigos 461 

parágrafo 5.º e 461-A, parágrafo 3.º, do CPC/1973, previa possibilidade 

de medidas específicas para garantir o cumprimento de obrigação de 

fazer e não fazer (tutela específica). Buscava, assim, a lei, garantir a 

efetivação da ordem judicial, com obtenção do resultado prático 

equivalente. Todavia, essa possibilidade não existia para a execução 

pecuniária. A novidade trazida pelo Novo Código de Processo Civil no 

artigo supracitado amplia os poderes do juiz, buscando dar efetividade à 

medida, garantindo o resultado buscado pelo exequente. Assim, a lei 

estabelece que, compete ao juiz, na qualidade de presidente do processo, 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham, por objeto, prestação pecuniária. 

Dessa forma, a nova lei processual civil adotou o padrão da atipicidade 

das medidas executivas também para as obrigações de pagar, ampliando 

as possibilidades ao juiz que conduz o processo, para alcançar o 

resultado objetivado na ação executiva. Tais medidas, todavia, não 

poderão ser aplicadas indiscriminadamente. Entendo necessário. S. m. j., 

que a situação se enquadre dentro de alguns critérios de 

excepcionalidade, para que não haja abusos, em prejuízo aos direitos de 

personalidade do executado. Assim, as medidas excepcionais terão lugar 

desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais de 

satisfação do débito, havendo indícios que o devedor usa a blindagem 

patrimonial para negar o direito de crédito ao exequente. Ora, não se pode 

admitir que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, 

utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio 

e frustrar os seus credores. A medida escolhida, todavia, deverá ser 

proporcional, devendo ser observada a regra da menor onerosidade ao 

devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil). Por fim, necessário 

observar que a medida eleita não poderá ofender os direitos e garantias 

assegurados na Constituição Federal. Todavia, a gama de possibilidades 

que surgem, a fim de garantir a efetividade da execução, são inúmeras, 

podendo garantir que execuções NÃO SE PROTELEM NO TEMPO, nem que 

os devedores usem do próprio processo para evitar o pagamento da 

dívida. O Enunciado nº 48 do ENFAM analisa expressamente a 

possibilidade de imposição de medidas coercitivas para a efetivação da 

execução pecuniária. Diz o referido enunciado: “O art. 139, inciso IV, 

traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas 

atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive 

no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução 

baseado em títulos”. O caso tratado nos autos se insere dentre as 
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hipóteses em que é cabível a aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Isso porque o processo tramita desde o ano de 2012 

sem que qualquer valor tenha sido pago ao exequente. Todas as medidas 

executivas cabíveis foram tomadas, sendo que o executado não demostra 

qualquer interesse na solução pacífica e menos onerosa para resolver a 

demanda, pois, não paga a dívida, não indica bens à penhora, não faz 

proposta de acordo e sequer cumpre de forma adequada as ordens 

judiciais, frustrando a execução. Então, se o executado não tem como 

solver a presente dívida, não tem recursos para manter um veículo. Se, 

porém, mantiver referido bem, poderá, certamente, quitar a dívida, razão 

pela qual a medida coercitiva poderá se mostrar efetiva. Com efeito, 

objetivando a EFETIVAÇÃO da presente execução, nos termos dos artigos 

4.º e 8.º e 139, todos, do Código de Processo Civil acolho o pedido 

formulado pelo exequente, razão que DECIDO: Assim, DECIDO: 1. DEFIRO 

a restrição de circulação (restrição total) do veículo do executado – 

FORD/F1000 4X4 TURBO XL, PLACA CCY1661. 2. JUNTE-SE aos autos 

cópias da operação. 3. Após, INTIME-SE a exequente para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005823-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ BARTH (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: 

1005823-17.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: RAFAEL LUIZ BARTH Vistos etc. Em consonância com o 

enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 - Em exegese ao 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil.” Dessa forma, 

defiro pedido da autora, expeça-se edital para citação do executado, 

devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE 

apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do 

edital, que não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora 

no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Intimem-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BEZERRA DE LIMA 86933159949 (REQUERIDO)

MAURICIO BEZERRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/04/2018 08:00. Quinta-feira, 08 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012082-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REI DAS PORTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Apenas para melhor situar a questão, trata-se de ação de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta por REI DAS PORTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 

em face de BANCO SANTANDER S/A. Aduz a parte Autora que possui 

“contrato de abertura de conta corrente de depósitos a vista junto à 

requerida, a qual possui a seguinte identificação: Banco Santander S/A 

Agência: 4168 (Sinop-MT) Conta Corrente: 13-001032-3 Titular: Reginaldo 

Merlini-ME” Acrescenta que também “possui talonário de cheques 

fornecido regularmente pela requerida ao qual está vinculada a conta de 

depósitos acima descrita de modo que utiliza as cártulas para fazer a 

movimentação financeira do seu caixa”. Afirma que após verificar extrato 

bancário do período de 24/02/2015 a 20/05/2015, verificou que estava 

sofrendo cobranças por serviços não prestados e não pactuados. Aduz 

que lhe foram cobrados indevidamente os serviços “Tarifa de 

Adiantamento de depositante, Tarifa Transação de cheques, Tarifa 

manutenção título vencido e Tarifa devolução de cheques” cuja soma de 

valores chegou à monta de R$ 1.997,16 (Hum mil, novecentos e noventa e 

sete reais, dezesseis centavos)”. A reclamada aduz que todos os valores 

e tarifas cobradas são devidas e regulamentadas, bem como houve a 

efetiva prestação dos serviços. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar a 

plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo (fornecedor) pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Assim, milita em favor do requerente, 

ora consumidor, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do 

CDC. Nessa esteira, colaciono a seguinte jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado: ?CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL 

COM TAXA PREFIXADA - APLICABILIDADE DO CDC. 1- O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados entre as 

instituições financeiras e seus clientes?.[1] Porquanto afasto a alegação 

da não aplicabilidade do CDC no caso sub judice. Pois bem, verifico que a 

reclamada, em sua defesa, assevera que as taxas e tarifas contra as 

quais insurge-se o autor são devidas, pois estão previstas 

contratualmente, bem como são normatizadas pelo BACEN. Em que pese 

as alegações da parte requerida, esta sequer trouxe aos autos contrato 

devidamente assinado prevendo tais cobranças. Sendo certo que a 

reclamada não se desincumbiu de provar o contrário do alegado, violando 

assim o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, bem como, 

não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Logo, tenho como 

imperioso o acolhimento das teses autorais, vez que, nesse mesmo 

sentido caminha o entendimento jurisprudencial, consoante decisões 

abaixo ementadas: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. TARIFA POR 

DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO 

POR NORMA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA 

INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. APESAR DE 

LEGÍTIMA A COBRANÇA DE TARIFA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM 

FUNDOS, COM AMPARO EM NORMA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

HÁ NECESSIDADE DE QUE A COBRANÇA DE TARIFAS ESTEJA CONTIDA 

EM CONTRATO ENTRE O BANCO E O CLIENTE, SENDO QUE, ANTE A 

AUSÊNCIA DO CONTRATO, NÃO HÁ COMO JULGAR VÁLIDA QUALQUER 

COBRANÇA. 2. A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE CONTRATO A CONFIRMAR 

A LEGITIMIDADE DAS TARIFAS, A EMISSÃO COMPROVADA DE CHEQUES 

SEM PROVISÃO DE FUNDOS, FATO CAUSADOR DE TODA A CELEUMA, 

NÃO PODE DAR MARGEM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POIS 

IMPLICARIA EM CLARO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO POR P ARTE DO 

RECORRIDO. 3. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. (TJ-DF -  ACJ:  327913820098070001 DF 

0032791-38.2009.807.0001, Relator: EDMAR RAMIRO CORREIA, Data de 

Julgamento: 17/11/2009, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 
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ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de Publicação: 17/12/2009, 

DJ-e Pág. 114) APELAÇÃO CÍVEL NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CONDENATÓRIA. BANCO SANTANDER BRASIL S.A. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE RUBRICAS NÃO 

CONTRATADAS. TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE. REPETIÇÃO, EM 

DOBRO, DO INDÉBITO, LIMITADA AO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 

INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. TARIFA ADIANTAMENTO 

DEPOSITANTE. Em que pese a tarifa sub judice esteja prevista na tabela 

anexa à Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, tendo em vista a redação do 

seu art. 1º, bem como a incidência da legislação consumerista ao caso 

concreto, para que seja legal a cobrança, deve haver previsão expressa 

de sua incidência no contrato entabulado entre as partes. Caso em que o 

requerido, em desatendimento ao preconizado pelo art. 333, II, do CPC, 

deixou de carrear aos autos o instrumento de abertura de conta corrente 

celebrado com o autor, o que inviabiliza o desconto da rubrica. DA 

REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. Nos termos do § único do art. 42 

do CDC: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável". Caso em que não comprovada pelo réu a ocorrência de 

engano justificável, a ensejar o afastamento da condenação em dobro, 

que vinculação alguma possui com a má-fé quando da cobrança indevida. 

Por outro lado, deverá ser observado o prazo prescricional previsto no 

art. 206, § 3º, IV, do CC/02, encontrando-se, assim, prescrita a pretensão 

relativa aos descontos realizados anteriormente aos três anos que 

antecederam o ajuizamento da lide. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 

Consoante entendimento pelo Judiciário reiteradamente manifestado, o 

mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revelam suficientes à 

configuração do dano extrapatrimonial. O direito deve reservar-se à tutela 

de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se 

levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos 

desentendimentos do cotidiano. In casu, não há indicação, quer do início 

das cobranças, quer do número dos protocolos de atendimento ou das 

diligências que se impuseram à tentativa de solução extrajudicial do 

conflito. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Com a reforma da decisão, faz-se 

necessário o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, os quais serão 

distribuídos proporcionalmente entre as partes, na forma do art. 21 do 

CPC. Apelo provido em parte. Unânime. (TJ-RS - AC: 70060082682 RS , 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 02/07/2014, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2014) 

Como se vê, cabia a requerida o ônus da prova quanto à legalidade da 

cobrança das tarifas “Tarifa devolução cheque, Tarifa transação cheque, 

Tarifa adiantamento depositante”, sendo medida imperiosa o 

reconhecimento da ilegalidade da cobranças das mesmas. No que tange 

ao cabimento da repetição do indébito, entendo que estão presentes os 

requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC: extrajudicialidade da 

cobrança, qualidade de consumo da dívida e suficiência de culpa (engano 

injustificável). Vejamos as lições de Antônio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin[2] sobre a extrajudicialidade da cobrança: ?(...) no sistema do 

Código Civil, a sanção só tem lugar quando a cobrança é judicial, ou seja, 

pune-se aquele que movimenta a máquina do Judiciário injustificadamente. 

Não é esse o caso do Código de Defesa do Consumidor. Usa-se aqui o 

verbo cobrar, enquanto o Código Civil refere-se a demandar. Por 

conseguinte, a sanção, no caso da lei especial, aplica-se sempre que o 

fornecedor (direta ou indiretamente) cobrar e receber, extrajudicialmente, 

quantia indevida.? (p. 348) Quanto à qualidade de consumo da dívida o 

mesmo autor diz que: “a sanção do art. 42, parágrafo único, só se aplica 

às dívidas de consumo, isto é, àquelas oriundas de uma relação de 

consumo, de regra um contrato.” (idem) Ainda, sobre a suficiência da 

culpa, o referido professor leciona que: “No Código Civil, só a má-fé 

permite a aplicação da sanção. Na legislação especial, tanto a má-fé como 

a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição. O 

engano é justificável exatamente quando não decorre de dolo ou de culpa. 

É aquele que, não obstante todas as cautelas razoáveis exercidas pelo 

fornecedor-credor, manifesta-se. A prova da justificabilidade do engano, 

na medida em que é matéria de defesa, compete ao fornecedor. O 

consumidor, ao cobrar o que pagou a mais e o valor da sanção, prova 

apenas que o seu pagamento foi indevido e teve por base uma cobrança 

desacertada do credor.” (p. 349) Verifico a existência de suficiência da 

culpa, eis que o autor entrou em contato com a requerida inúmeras vezes 

para questionar a cobrança das taxas e tarifas em discussão. Além disso, 

é pacífico o entendimento de que a repetição do indébito é admitida 

independentemente de prova do erro no pagamento. A desnecessidade de 

prova do erro se justifica para evitar o enriquecimento ilícito daquele que 

recebeu indevidamente. Neste sentido, a jurisprudência traz as seguintes 

lições: ?Bancário e processual civil. Agravo no recurso especial. 

Revisional de contrato bancário. Disposições de ofício. Juros 

remuneratórios. Capitalização de juros. Fundamento constitucional. 

Descaracterização da mora. Compensação/repetição do indébito. - Resta 

firmado no STJ o entendimento acerca da impossibilidade de revisão de 

ofício de cláusulas consideradas abusivas em contratos que regulem uma 

relação de consumo. Ressalva pessoal. - Nos termos da jurisprudência do 

STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao 

ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica 

quanto ao ponto. - Inviável o recurso especial quando o tribunal de origem 

calcou-se em fundamento constitucional. - A existência de abusividade 

dos encargos afasta a caracterização da mora. - Admite-se a repetição 

do indébito, independentemente da prova de que o pagamento tenha sido 

realizado por erro, com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do 

banco em detrimento do devedor. Precedentes. Agravo no recurso 

especial não provido.? (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1047003 / RS, 

Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 25/11/2008, Data da Publicação/Fonte DJe 16/12/2008) ?AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C ACERTAMENTO DE OBRIGAÇÕES E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. EMPRESA REPRESENTADA E EMPRESA REPRESENTANTE. 

ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO PELA PRIMEIRA EM FAVOR DA 

SEGUNDA. COBRANÇA DE JUROS ILEGAIS. POSSIBILIDADE DE 

REPETIÇÃO DO VALOR ILEGALMENTE COBRADO A TÍTULO DE JUROS. 

DESNECESSIDADE DE PROVA DE PAGAMENTO POR ERRO. 1 - Se a 

empresa representada abriu uma linha de crédito em favor da 

representante, e dela cobrou juros em patamares superiores aos 

legalmente admitidos, deve ser condenada a restituir àquela os valores 

indevidamente cobrados a título de juros. 2 - A devolução de montante 

indevidamente cobrado independe de prova de erro no pagamento, pois 

visa exatamente impedir o enriquecimento ilícito daquele que cobrou, 

ilegalmente, valor superior ao devido.? (TJ/MG - Apelação n. 

2.0000.00.439747-1/000(1), Relator: PEDRO BERNARDES, Data do 

Julgamento: 10/08/2004, Data da Publicação: 21/08/2004) Ultrapassadas 

as questões acima, verifico que o valor a ser restituído consiste no dobro 

do valor cobrado a título de “Tarifa devolução cheque, Tarifa transação 

cheque, Tarifa adiantamento depositante”. Resolvido este ponto 

controvertido, torna-se possível o julgamento dos pleiteados DANOS 

MORAIS. Entendo que o pedido de indenização por danos morais dever 

ser rejeitado, porque os fatos versados, não causaram ao autor abalo 

psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente trazido 

pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Ademais, é este o 

posicionamento adotado pelos Tribunais superiores, conforme julgados 

acima colacionados. Somando: ?(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo sofre 

lesão de cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em sua vida 

particular. No entanto, há situações que representam apenas dissabor do 

cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade 

e, nessas circunstâncias, não há que se falar em dano 

moral.?(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: 

Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Correia Pinto, 

undefined) ?(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. 

Os danos morais estão relacionados apenas às situações de efetiva 

violação da dignidade da pessoa humana, sob pena de se banalizar o 

instituto. Assim, somente nos casos em que houver grave abalo 

psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos direitos inerentes à 

personalidade é que se há de reconhecê-los. Os meros incômodos 

decorrentes de relação de consumo,...? (destacamos) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de 

Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Assim, os 

requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos, 

sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da 

parte ré a pagar reparação por danos morais. “Ex positis”, e com fulcro no 
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artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para 

CONDENAR a requerida a pagar ao autor, em dobro, as quantias 

descontadas referentes à “Tarifa de Adiantamento de depositante, Tarifa 

Transação de cheques, Tarifa manutenção título vencido e Tarifa 

devolução de cheques” efetivamente comprovadas nos autos, a título de 

DANOS MATERIAIS, com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a 

partir do desembolso, e juros legais a contar da citação. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

2ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível nº 53946/2004 - Classe II - 23 

- Comarca de Barra do Garças/MT, Julgamento unânime em 16-3-2005, 

dele tomando parte o Exmo. Sr. Des. Dr. BENEDITO PEREIRA DO 

NASCIMENTO (Relator), o Exmo. Sr. Des. Dr. A. BITAR FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Des. Dr. DONATO FORTUNATO OJEDA (Vogal), sítio do TJ/MT 

(www.tj.mt.gov.br), acesso em 23.11.2007. [2] Código brasileiro de 

defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, 7 ed. ? 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 347-350.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012016-31.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE OLIVEIRA MERCEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO OAB - MT0017290A-O 

(ADVOGADO)

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012016-31.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: CLEIDE DE OLIVEIRA MERCEDES 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Defiro o pedido da parte exequente de Id 10308813 . Com 

efeito, DECIDO: 1- EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA e INTIMAÇÃO na 

BOCA DO CAIXA da empresa executada EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, bem como, EXPEÇA-SE MANDADO 

para se efetivar a CONSTRIÇÃO na BOCA DO CAIXA da empresa 

executada, EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP nesta 

urbe, nos endereços declinados no feito (id 10308813 ), DEFIRO 

REFORÇO POLICIAL, se necessário, para o cumprimento da diligência. 

Conste no mandado o valor perseguido na presente execução, de acordo 

com a última atualização realizada no processo (Id 4924752); Havendo 

informação quanto o resultado da diligência alhures, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Sandra Reisdoerfer Menegazzi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000617-56.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SANDRA REISDOERFER 

MENEGAZZI REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

Vistos etc. Os autos vieram conclusos a analise da manifestação da 

exequente em Id 10292458 – pedido de penhora. Com efeito, e 

considerando o teor da manifestação e documentos juntados nos autos, 

DECIDO: 1- Intime-se a parte Executada para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, SOBRETUDO, informar a este juízo se a sua Recuperação 

Judicial já fora encerrada, trazendo aos autos documentos hábeis a 

comprar tal encerramento ou manifestar no que entender de direito, sob 

pena de preclusão. 2- Transcorrido o prazo, o que dever á ser 

CERTIFICADO, volte-me os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/ CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO 

e/ou CITAÇÃO/OFÍCIO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011723-95.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN CELANT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE BELLA ITALIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JANETE DE LURDES MENEGAZZO (EXECUTADO)

HELIA MENEGAZZO (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: 

8011723-95.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: DARLAN CELANT EXECUTADO: 

HELIA MENEGAZZO, MAGAZINE BELLA ITALIA LTDA - ME, JANETE DE 

LURDES MENEGAZZO Vistos, etc. 1- INDEFIRO o pedido de intimação da 

parte executada, JANETE DE LURDES MENEGAZZO, para fins de obter 

segunda via da certidão de óbito de uma das executada, HELIA 

MENEGAZZO, bem como para informar se foi aberto inventário, uma vez 

que, entendo, salvo melhor juízo, que deverá/poderá a parte diretamente 

realizar estes atos, junta ao cartório de registro de pessoas naturais. 2- 

Com efeito, INTEME-SE parte AUTORA, para manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. 3. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-91.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUZA DE FATIMA QUINZANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (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: 

8010180-91.2012.8.11.0015 EXEQUENTE: MARLUZA DE FATIMA 

QUINZANI EXECUTADO: INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER 

LTDA - ME Vistos, etc. Pois bem. Em atendimento ao pedido formulado 

pelo(a) exequente, este juízo procedeu com a pesquisa via sistema 

INFOJUD buscando as últimas três declarações de imposto de renda do(a) 

executado(a), porém, restou INFRUTÍFERO o resultado, consoante extrato 

a ser colacionado pela secretaria do Juizado Especial. Com efeito, tendo 

em vista que " NÃO CONSTA DECLARAÇÃO PARA OS DADOS 

INFORMADOS" intime-se a parte exequente, a fim de que manifeste-se no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Oportunamente, concluso. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
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Processo Número: 1003311-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR TAUCHERT (REQUERENTE)

JONATAN TAUCHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003311-61.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VALDIR TAUCHERT, JONATAN 

TAUCHERT INTERESSADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos. 

DILIGIENCIE-SE a SECRETARIA DA VARA, entrando em contado, VIA 

TELEFONE, ou outro meio hábil com o chefe da Cooperativa de Credito de 

Livre Admissão de Associados de Sorriso – SICREDI, visando a resposta 

do oficio emitido em Id 10421217. Após, DE TUDO CERTIFICANDO, 

remetam-se conclusos para deliberação. Cumpra-se, no prazo mais 

exíguo possível. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011128-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERT BARBOSA DA SILVA (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: 

8011128-91.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME EXECUTADO: HUMBERT BARBOSA DA SILVA Vistos, etc. 

PROMOVA a secretaria a juntada das últimas declarações do imposto de 

renda da parte executada. Após, intime-se a parte autora, a fim de que 

manifeste-se no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Oportunamente, 

concluso. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às 

providências, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAISA KAISA MARINS DE OLIVEIRA (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: 

1001124-17.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: JUREMA SALETE GRAPIGLIA 

TOZI EXECUTADO: LAISA KAISA MARINS DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

PROMOVA a secretaria a juntada das últimas declarações do imposto de 

renda da parte executada. Após, intime-se a parte autora, a fim de que 

manifeste-se no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Oportunamente, 

concluso. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às 

providências, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012429-44.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FURTUNATO JACOBS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MENEZES CUNHA (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: 

8012429-44.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: ELIZABETE FURTUNATO 

JACOBS EXECUTADO: SANDRA MARA MENEZES CUNHA Vistos, etc. 

CUMPRA-SE conforme requestado pela exequente em Mov. 10207746, 

fixando o prazo de 10(Dez) dias para resposta. Com o aporte das 

informações, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, requeira o que entender de direito, sob pena de ARQUIVAMENTO. 

Oportunamente, concluso. Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012357-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RICARDO DA SILVA MOURA (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: 

8012357-86.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE ALVES DA SILVA & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: DANILO RICARDO DA SILVA MOURA Vistos, etc. 

Considerando que este juízo não é órgão consultivo, e considerando ainda 

que, o processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve obedecer 

aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 9.099/95, 

entendo que admitir pesquisas pelos sistemas INFOJUD, INFOSEG, ou 

sistemas semelhantes, é ir contra os critérios estabelecidos em lei para a 

tramitação de processos neste juízo, ante o caráter excepcional da 

medida. A propósito, nesse sentido orienta-se a jurisprudência, vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO 

DOS ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - 

EXCEPCIONALIDADE - DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.(grifei, negritei)(TJ-MS 

Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 

4ª Câmara Cível) Com efeito, e sem maiores delongas, por entender que o 

pedido formulado pelo autor não se amolda a excepcionalidade ou aos 

princípios norteadores do JEC, INDEFIRO o pedido de pesquisa formulado. 

No mais, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste indicando o atual endereço do requerido, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante dispõe o artigo 53, parágrafo 

4º da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011078-70.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR PEDRO ODY (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: 

8011078-70.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: EXTRA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE FERRAMENTAS LTDA - ME EXECUTADO: NESTOR PEDRO ODY Vistos, 

etc. Pois bem. Em atendimento ao pedido formulado pelo(a) exequente, 

este juízo procedeu com a pesquisa via sistema INFOJUD buscando as 

últimas três declarações de imposto de renda do(a) executado(a), porém, 
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restou INFRUTÍFERO o resultado, consoante extratos a serem 

colacionados pela secretaria do Juizado Especial. Com efeito, intime-se a 

parte exequente, a fim de que manifeste-se no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção. Oportunamente, concluso. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010806-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBSON FORTUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINALDO DA SILVA TRANSPORTES - 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: 

8010806-08.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: BRUNO ROBSON FORTUNA 

EXECUTADO: JOSE REINALDO DA SILVA TRANSPORTES - ME Vistos, etc. 

Pois bem. Em atendimento ao pedido formulado pelo(a) exequente, este 

juízo procedeu com a pesquisa via sistema INFOJUD buscando as últimas 

três declarações de imposto de renda do(a) executado(a), porém, restou 

INFRUTÍFERO o resultado, consoante extrato a ser colacionado pela 

secretaria do Juizado Especial. Com efeito, tendo em vista que " NÃO 

CONSTA DECLARAÇÃO PARA OS DADOS INFORMADOS" intime-se a 

parte exequente, a fim de que manifeste-se no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção. Oportunamente, concluso. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000267-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CELMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO CONTACT CENTER LTDA (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA FERREIRA SENA OAB - MG0074600A (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: 

1000267-68.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SERGIO CELMER REQUERIDO: 

OI S/A, ACAO CONTACT CENTER LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Execução, onde o exequente requereu CARTA DE SENTENÇA, para fins 

de habilitação do crédito reconhecido nestes autos - sentença, uma vez 

que a empresa executada encontra-se em recuperação judicial na 

Comarca do Rio de Janeiro – RJ, 7.ª vara Cível Empresarial, nos autos do 

processo incidente n.º 0203711-65.2016.8.19.0001. Com efeito, DECIDO: 

1- Antes de deliberar quanto ao pedido da Autora, determino a intimação 

da parte Requerida para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar para 

prosseguimento da ação, sobretudo, informando se o juízo da 

recuperação judicial da 7ª Vara Empresarial da Comarca de Rio de 

Janeiro/RJ prorrogou o prazo de sobrestamento do feito, sob pena de 

preclusão. 2- Transcorrido o prazo alhures, com manifestação, INTIME-SE 

a exequente para manifestação, sob pena de extinção. 3- Sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e volte-me IMEDIATAMENTE concluso para 

pasta própria de “pedidos de penhora de ativos” para análise do petitório 

de Id 10769534 Intime-se. Cumpra-se. Ás providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010563-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CARLOS SACONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010563-30.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ADILSON CARLOS SACONI 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase 

de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011528-76.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. A . DE MOURA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ RAINERI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito, sob pena de volta ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010015-39.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONILSON ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R DA SILVA BARBOSA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005422-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO SUZARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Etc. 1- DESIGNE-SE nova data para audiência de conciliação, 

conforme critérios e pauta deste Juizado. 2- CITE-SE e INTIME-SE o 

requerido VIA TELEFONE, no número indicado pela Autora conforme 

Termo de Audiência. 3- Se negativa a diligência alhures, INTIME-SE e 

CITE-SE o Autor por meio de Oficial de Justiça no endereço indicado em ID 

9621408 Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-76.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/03/2018 13:45. Quinta-feira, 08 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011672-16.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERY MATEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO CABRAL (EXECUTADO)

ELIANE HELLER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011882-67.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS MOREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007003-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYANA RODRIGUES PORTES (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS 

N. 1007003-68.2017.8.11.0015 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial « 

Processo de Execução EXEQÜENTE(S): SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - MEPAULI LEITAO EXECUTADO (A, S): AYANA 

RODRIGUES PORTES CITANDO (A, S): AYANA RODRIGUES PORTES 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/06/17 VALOR DO DÉBITO: R$ 

944,03 FINALIDADE CITAÇÃO: Da (s) executado (a,s) acima qualificado 

(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe (s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para que, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuando o 

pagamento ou a nomeação de bens á penhora proceder-se á ao arresto 

de bens. RESUMO DA INCIAL: trata-se de uma ação de execução 

extrajudicial, onde consta que a parte executada possui ao exequente 

uma dívida representada por título extrajudicial, no valor de R$ 944,03 

(novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos) referente à nota 

promissória. DESPACHO: Vistos etc. Em atenção aos argumentos 

lançados em petitório de mov. ID n.º 11031124, e visando estancar 

eventual arguição de nulidade, DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL dos 

executados, em consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje,in 

verbis:?ENUNCIADO 37 ? Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, 

não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da 

referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não 

encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do 

Código de Processo Civil.? Dessa forma, expeça-se edital para citação do 

executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no 

DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, 

ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à 

penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Eu, 

Bruno Henrique Dos Santos Menin, digitei. Terça-feira, 07 de Fevereiro de 

2018. Karine Danielle Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003335-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES LORENZON (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS 

N. 1003335-89.2017.8.11.0015 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial « 

Processo de Execução EXEQÜENTE(S): SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA – ME EXECUTADO (A, S): MARCELO ALVES LORENZON 

CITANDO (A, S): MARCELO ALVES LORENZON DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 23/03/2018 VALOR DO DÉBITO: R$ 832,12 FINALIDADE 

CITAÇÃO: Da (s) executado (a,s) acima qualificado (a,s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe (s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que, 

no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros. E ainda, 

constando caso não efetuando o pagamento ou a nomeação de bens á 

penhora proceder-se á ao arresto de bens. RESUMO DA INCIAL: trata-se 

de uma ação de execução extrajudicial, onde consta que a parte 

executada possui ao exequente uma dívida representada por título 

extrajudicial, no valor de R$ 832,12 (oitocentos e trinta e dois reais e doze 

centavos), referente á nota promissória. DESPACHO: Vistos etc.Em 

consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis:“ENUNCIADO 37 

- Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao 

processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o 

devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.” Dessa forma, defiro pedido da autora, expeça-se edital 

para citação do executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do 

Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens.Intimem-se. Cumpra-se. Eu, Bruno Henrique Dos 

Santos Menin, digitei. Terça-feira, 07 de Fevereiro de 2018. Karine Danielle 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-29.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

LEONILDO SEVERO DA SILVA OAB - MT0008783A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010264-29.2011.8.11.0015 REQUERENTE: MARCOS RODRIGUES 

REQUERIDO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos, etc. A exequente pugna pela retificação do polo passivo da 

demanda. Pois bem. DECIDO: 1- Intime-se o autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar a qualificação completa das empresas que indica 

fazer parte do grupo econômico da executada, sobretudo, CADASTRO 

NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA que informe a matriz e suas respectivas 
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filiais. 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: 1002665-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002665-51.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CELIO SANTOS OLIVEIRA 

REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. De início, rejeito a matéria preliminar arguida, vez 

que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda foi constituída, 

pela Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltda para atuar neste país como 

sua representante. Ademais, "se a empresa brasileira aufere diversos 

benefícios quando se apresenta ao mercado de forma tão semelhante à 

sua controladora americana, deve também, responder pelos riscos de tal 

conduta" (STJ-REsp.: 1021987/RN). Não considerada nenhuma preliminar, 

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, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização por 

danos materiais e morais proposta pela promovente em face da 

promovida. Alega o Requerente que é administrador de 2 (dois) Grupos 

Fechados do Facebook relacionados a Negócios, Vendas e Publicidade 

em geral. Os Grupos Fechados são respectivamente CASA ONLINE, DE 

TUDO UM POUCO II, que já contava com 46 mil membros e CASA ONLINE, 

DE TUDO UM POUCO I, que contabilizava em torno de 304.811 mil 

participantes. Mas que em 31 de janeiro de 2017 o FACEBOOK suspendeu 

as páginas com a alegação de que outra pessoa estava usando o 

Facebook do Requerente, fingindo ser o mesmo. Deste modo, sem entrar 

em contato com o Requerente, e sem dar chances para sua defesa, o 

Facebook tirou os grupos do AR, causando sérios prejuízos ao 

Requerente, que tem como forma de rendimento os ganhos obtidos com os 

grupos fechados. Em contestação a requerida, em síntese, alega que a 

responsabilidade não é da promovida e que a culpa pela remoção da 

página é exclusiva do requerente. Que não fez prova e por isso Refuta 

danos e pede improcedência. Inicialmente, as disposições previstas no 

Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC 

é um direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, 

efetivando o princípio da isonomia material. Dessa forma, ainda que o 

Requerente seja pessoa jurídica e utilize os serviços da requerida como 

insumo de suas atividades empresariais, pode-se aplicar o CDC no caso 

de estar demonstrada a sua fragilidade (vulnerabilidade/hipossuficiência) 

em relação à agravante. No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. 

CONCEITO DE CONSUMIDOR. CRITÉRIO SUBJETIVO OU FINALISTA. 

MITIGAÇÃO. PESSOAJURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. VULNERABILIDADE 

- A relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza 

pela presença de PESSOA física ou JURÍDICA em seus polos, mas pela 

presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um 

fornecedor, de outro. - Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se 

da análise da hipótese concreta decorrer inegável VULNERABILIDADE 

entrea PESSOA - JURÍDICA consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar 

o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério 

finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência 

deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações 

específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de 

consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre 

fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a 

relação de consumo. (REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Terceira Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 09.05.2005 p. 390). Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora, visto 

que cabia ao requerido notificar ao reclamante do bloqueio/exclusão da 

página ou infração da política do site. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a culpa 

exclusiva do requerente na remoção da aludida página nem comprovou 

que este tenha cometido alguma infração a política do site. Assim, não 

comprovada a culpa exclusiva do requerente, procede pedido de 

restabelecimento da página excluída pela requerida. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Sobre o dano 

moral, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e 

compensatória da natureza do dano moral. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o requerido 

restabelecer a página excluída indevidamente e, CONDENAR a promovida 

a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, 

devidamente acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o 

artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação 

desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010388-36.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DANIELLI RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Considerando petitório de Id 

11426498., DECIDO: INTIME-SE a parte Autora para manifestar no feito e 
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requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012008-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA FATIMA BELARMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012008-83.2016.8.11.0015 REQUERENTE: HILDA FATIMA BELARMINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando os argumentos 

lançados na petição da Autora (Id 11093970), DECIDO: 1. Intime-se a parte 

AUTORA, para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste, 

SOBRETUDO juntando aos autos declaração de pobreza/hipossuficiência, 

sob pena de preclusão. 2. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE e façam os autos conclusos para deliberação. 

As providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009964-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PINHEIRO (EXECUTADO)

 

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. CITE-SE a parte devedora, bem 

como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 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 para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 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). Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010769-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA FRANCA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA (EXECUTADO)

ELAINE COELHO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010769-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA FRANCA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA (EXECUTADO)

ELAINE COELHO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000020-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE DIAS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO TIAGO MARTINS DA SILVA (DEPRECADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008388-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURENTINO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 29/09/2017 15:40. Segunda-feira, 18 de Setembro de 

2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008388-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURENTINO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010348-59.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTINA MOREIRA (EXECUTADO)

KELLEN C. MOREIRA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-73.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERRI CALHAS E SERRALHERIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIASEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010224-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER JOSE AZEVEDO OAB - MT0009982A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito, sob pena de volta ao arquivo.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010364-13.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTANISLAU ADAO HINTZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINA APARECIDA TREVISAN CAMPELO LTDA (EXECUTADO)

JOSE HOLANDA CAMPELO (EXECUTADO)

VALENTINA APARECIDA TREVISAN CAMPELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (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: 

8010364-13.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTANISLAU ADAO HINTZ 

EXECUTADO: VALENTINA APARECIDA TREVISAN CAMPELO, JOSE 

HOLANDA CAMPELO, VALENTINA APARECIDA TREVISAN CAMPELO 

LTDA Vistos, etc. Considerando os petitórios de Id´s 10579845 à 

10581672, DECIDO: 1- Intime-se o EXEQUENTE para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, SOBRETUDO, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012439-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito, sob pena de volta ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010247-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON SOARES DE BRITO (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS 

N. 1010247-05.2017.8.11.0015 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial « 

Processo de Execução EXEQÜENTE(S): SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME EXECUTADO (A, S): WELLINTON SOARES DE BRITO 

CITANDO (A, S): WELLINTON SOARES DE BRITO DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 30/08/2017 VALOR DO DÉBITO: R$ 1.649,74 FINALIDADE 

CITAÇÃO: Da (s) executado (a,s) acima qualificado (a,s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe (s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que, 

no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros. E ainda, 

constando caso não efetuando o pagamento ou a nomeação de bens á 

penhora proceder-se á ao arresto de bens. RESUMO DA INCIAL: trata-se 

de uma ação de execução extrajudicial, onde consta que a parte 

executada possui ao exequente uma dívida representada por título 

extrajudicial, no valor de R$ 1.649,74 (hum mil e seiscentos e quarenta e 

nove reais e setenta e quatro centavos) referente a nota promissória. 

DESPACHO: Vistos etc. Em atenção aos argumentos lançados em petitório 

de mov. ID n.º 10841095, e visando estancar eventual arguição de 

nulidade, DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL dos executados, em 

consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje,in verbis:?ENUNCIADO 37 

? Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao 

processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o 

devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 
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Processo Civil.? Dessa forma, expeça-se edital para citação do 

executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no 

DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias.Conste, 

ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à 

penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Eu, 

Bruno Henrique Dos Santos Menin, digitei. Terça-feira, 07 de Fevereiro de 

2017. Karine Danielle Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZILEIDE MACHADO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010560-80.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERNEI MILTON BOELTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S/A (EXECUTADO)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (EXECUTADO)

FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

REBEKA VIEIRA OAB - SP0267530A (ADVOGADO)

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO)

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012222-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1012222-62.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RODRIGO SILVA LOPES 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 servidor público e que, em 2011, contratou um 

empréstimo consignado junto à requerida para aquisição de um veículo, o 

qual era descontado regularmente em sua folha de pagamento, entretanto, 

em setembro de 2017, ao tentar realizar compras no comércio local, foi 

impedido em razão da negativação anotada pela demandada. Verbera o 

autor que jamais recebeu qualquer cobrança do valor e que o débito com a 

requerida deveria ser descontado diretamente em sua folha de 

pagamento, sendo indevida a negativação, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela para sua baixa, tendo em vista os prejuízos 

creditícios dela decorrentes. Instada para apresentar justificativa prévia, a 

requerida não se manifestou até o momento. 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. De mais a mais, estando o débito em discussão deve ser concedida 

a tutela, tendo em vista que trata-se de medida reversível e não há dano 

inverso. 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 que a requerida EXCLUA o nome da requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. 

INTIME-SE a(s) reclamada(s) para que cumpra a presente decisão, bem 

como, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome dos autores, até 

ulterior deliberação deste juízo. 3. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros 

negativistas (SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente 

decisão. 4. 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. 5. Sem prejuízo do exposto, aguarde-se o prazo para 
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contestação/impugnação, após, remetam-se os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005182-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (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: 

1005182-29.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EDIVALDO DE SOUZA 

REQUERIDO: EUGENIO DE ALMEIDA Vistos etc. Em sede de manifestação 

(id nº 8124718) reiterada em sede de contestação (id nº 8356292), a parte 

Requerida, EUGENIO DE ALMEIDA, pugna pelo reconhecimento de 

LITISPENDÊNCIA do presente feito em relação aos autos nº 

1002119-93.2017.8.11.0015. A parte Requerente, em sede de impugnação 

à contestação aduz pela ausência de referida situação. É a síntese do 

necessário. Decido. Com razão à parte Requerente; de fato, não 

verifica-se a ocorrência de litispendência ante a ausência de identidade 

entre os pedidos formulados em cada demanda. Todavia, o presente é 

hipótese de conexão. É inegável a evolução alcançada em nosso sistema 

jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as quais, merece 

destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, 

§3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os 

processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes 

ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão 

entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no 

processo civil. Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste 

caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas 

litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sndo 

examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, 

mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. 

Ora, tanto estes autos (1005182-29.2017.8.11.0015), quanto aqueles 

(1002119-93.2017.8.11.0015) versam sobre acidente de trânsito ocorrido 

no dia 10.10.2016 na Rua das Castanheiras envolvendo os veículos das 

partes. Ainda, o autor de sua respectiva demanda imputa ao respectivo 

réu a condenação pelos prejuízos causados. Resta, portanto, inegável 

que a sentença proferida em qualquer dos autos irá refletir diretamente no 

outro. Ademais, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que nos autos n. 

1002119-93.2017.8.11.0015 houve a designação de audiência de 

instrução e julgamento para 22.03.2018 às 09h30, o que atende à 

celeridade e economia processual. Diante do exposto, DETERMINO o 

APENSAMENTO destes autos (1005182-29.2017.8.11.0015) ao autos 

1002119-93.2017.8.11.0015 ante a existência de conexão. Proceda-se 

com as anotações de praxe, bem como inclusão do referido feito na 

audiência de inst rução já  des ignada nos autos n . 

1002119-93.2017.8.11.0015. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVOR LUIZ GUINDANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009698-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDA ROSANI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(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: 

1009698-92.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLEDA ROSANI DE 

CARVALHO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ATLANTICA 

COMPANHIA DE SEGUROS, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL de ACORDO 

EXTRAJUDICIAL, celebrado entre as partes, conforme documento juntado 

nos autos (Id 10624565). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta dos autos, constato que referido acordo fora pactuado em termos 

contra os quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por 

sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

CANCELO audiência designada para o dia 22/02/2018. ARQUIVE-SE o 

presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011978-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA VILMA ROLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1011978-36.2017.8.11.0015 REQUERENTE: THEREZINHA VILMA ROLIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C ANULATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, COM 

PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES DE URGÊNCIA proposta por 

THEREZINHA VILMA ROLIM em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte Requerente insurge-se contra a 

cobrança de R$ 10.232,39 (dez mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e 

nove centavos) referente a recuperação do consumo, mediante TOI nº 

624949. Por seu turno a parte Requerida aduz preliminar de incompetência 

e no mérito pela regularidade da cobrança, contudo não havendo 

imputação pela suposta divergência à parte Requerente; bem como, 

ausência de danos morais. Em sede de liminar, fora deferido 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, determinado que 

a parte Requerida não interrompesse o fornecimento da energia elétrica na 

unidade consumidora em nome da parte Autora, bem como de negativar 

seus dados, com relação à dívida discutida nestes autos, até o julgamento 

final da lide. Com relação à PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA pela 

necessidade de perícia, cabe observar que foi a própria parte Requerida a 

afirmar que haviam irregularidades no consumo da unidade consumidora 

da parte Requerente; logo, o cerne da presente discussão não se trata de 

produzir prova pericial a averiguar possível irregularidade, mas sim o ônus 

probatório que a parte Requerida atraiu para si ao efetuar tal afirmação. 

Não obstante, somente é lícita a cobrança do consumidor quando a 

concessionária demonstra que este foi o efetivo autor da irregularidade: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – 

PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE 

CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA 

FATURA E LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO 

METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – 

VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO 

RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC 

E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – 

DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, 

quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. […] (TJMT, Ap 90800/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015 - grifo nosso) AGRAVO 

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE 

DO MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INALTERADOS - 

ALEGAÇÕES INCAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO OBJURGADA - 

RECURSO DESPROVIDO. Apenas se houver prova de que a irregularidade 

no medidor de energia, impedindo a correta aferição do uso, foi praticada 

pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida. A 

suspensão do fornecimento quando o débito resultar de suposta fraude 

apurada de forma unilateral pela concessionária é indevida e gera danos 

morais indenizáveis. O valor arbitrado a título de dano moral deve ser 

fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. A correção monetária e os juros permanecem conforme 

estabelecidos na sentença, cujos termos foram mantidos na via recursal. 

Se as alegações expendidas nas razões do agravo não têm força para 

modificar a decisão recorrida, seu desprovimento é medida que se impõe. 

(AgR 40727/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 

28/04/2015 - grifo nosso) Porém, a própria parte Requerida, conforme 

documentos colacionados à petição inicial e em sua defesa em nenhum 

momento imputa como autora dos supostos desvios à parte Requerente ou 

mesmo especifica qual o período em que tais desvios teriam ocorrido. Insta 

destacar que em nenhum ponto de sua contestação a parte Requerida 

esclareceu as divergências com relação ao cálculo efetuado, eis que a 

média mensal dos últimos 12 (doze) meses, conforme demonstrado pela 

parte Requerente, perfazia a importância de R$ 300,00 (trezentos reais); 

ou ainda, a divergência, apontada supra, quanto a data da religação da UC 

e o período em que se deu suposta fraude. Apesar de alegar não ser de 

sua responsabilidade descobrir o autor das anormalidades, deve-se 

lembrar que os medidores são de sua propriedade, evidenciado pelo fato 

de que havendo irregularidades a Requerida retira e coloca novo medidor, 

devendo, portanto a Requerida, zelar pela sua conversação e perfeito 

funcionamento, visto que isso faz parte de uma eficiente prestação do 

serviço que fornece. Não havendo prova apta a amparar os valores 

cobrados ou imputar a parte Requerente como a autora das alegadas 

fraudes, estes deverão ser considerados como indevidos e inexistentes. 

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação para CONFIRMAR a MEDIDA LIMINAR concedida no id nº 

10524393 e DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO de R$ 10.232,39 (dez mil 

duzentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos) discutido nos 

presentes autos 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: 1011159-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CALDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas inseridas na sua aposentadoria. Aduz a parte autora que estão 

sendo descontados valores em sua folha de pagamento de um suposto 

débito com a Reclamada. A reclamada, por ocasião da defesa, assevera 

sua ausência de culpa no fato versado nos autos, bem como, alega a 

inexistência de dano moral, eis que a contratação foi realizada pelo próprio 

demandante. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado 

pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em 

vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se 

tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 
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portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou a cobrança efetivada em sua folha de 

pagamento, bem como, que aludidas cobranças foram promovidas pela 

reclamada. De outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da 

licitude nas cobranças, porém sequer trouxe documento hábil a comprovar 

a contratação dos serviços, anexando aos autos contrato com assinatura 

totalmente diversa da requerente, sendo notória a divergência de 

assinaturas conforme analisado os documentos constantes nos autos. 

Verifico que a consumidora comprovou devidamente a existência do 

nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade 

da requerida. A reclamada não comprova os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, assim, as 

disposições do art. 333, II, do CPC. Insta consignar que não há como exigir 

da autor a demonstração de que não contratou os serviços, eis que, 

trata-se de PROVA NEGATIVA, sendo que, com os meios e recursos 

inerentes a reclamada terá como produzir as provas pertinentes. 

Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo a consumidora cobrada em quantia indevida ter a 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, sendo no 

caso, o valor debitado na folha de pagamento do Autor até o efetivo 

cancelamento dos descontos. No que tange aos alegados danos morais, 

acompanho o entendimento jurisprudencial, de que a cobrança de 

serviços não contratados constitui abuso de direito, superando ao mero 

transtorno. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO referente ao contrato 1174517872, bem 

como, para DETERMINAR que a Ré se abstenha de efetuar descontos na 

aposentadoria da Autora e ainda, para condenar a requerida a restituir a 

importância de R$3.255,46 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e seis centavos ) correspondente ao dobro dos valores 

descontados indevidamente, com a incidência de correção monetária, pelo 

INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação, e por fim, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o 

artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento 

danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil), 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008775-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(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. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas inseridas na sua aposentadoria. Aduz a parte autora que estão 

sendo descontados valores em sua aposentadoria por um suposto débito 

com a Reclamada. A reclamada, por ocasião da defesa, assevera sua 

ausência de culpa no fato versado nos autos, bem como, alega a 

inexistência de dano moral, eis que a contratação foi realizada pelo próprio 

demandante. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado 

pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em 

vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se 

tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, a autora comprovou a cobrança efetivada em sua aposentadoria, 

bem como, que aludidas cobranças foram promovidas pela reclamada. De 

outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da licitude nas 

cobranças, porém sequer trouxe documento hábil a comprovar a 

contratação dos serviços, anexando apenas extratos e telas de seu 

sistema interno que não são o suficientes para comprovar o alegado no 

caso em comento. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, 

assim, as disposições do art. 333, II, do CPC. Insta consignar que não há 

como exigir da autor a demonstração de que não contratou os serviços, 

eis que, trata-se de PROVA NEGATIVA, sendo que, com os meios e 

recursos inerentes a reclamada terá como produzir as provas pertinentes. 

Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo a consumidora cobrada em quantia indevida ter a 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, sendo no 

caso, o valor debitado na sua aposentadoria da Autora até o efetivo 

cancelamento dos descontos. No que tange aos alegados danos morais, 

acompanho o entendimento jurisprudencial, de que a cobrança de 

serviços não contratados constitui abuso de direito, superando ao mero 

transtorno. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO referente aos contratos nº 

0 0 0 6 7 2 2 7 3 2 2 2 0 1 3 0 4 0 3 ,  n º  0 0 3 0 5 9 3 8 3 5 9 2 0 1 3 0 6 0 5 ,  n º 

0006081852320140212 e nº 0002793942020140212, bem como, para 

DETERMINAR que a Ré se abstenha de efetuar descontos na 

aposentadoria da Autora e ainda, para condenar a requerida a restituir os 

valores em dobro da quantia descontada indevidamente, com a incidência 
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de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a 

contar da citação, e por fim, para condenar a requerida ao pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação 

desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código 

Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a 

partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 

398 do Código Civil), Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002720-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GONCALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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. Da 

análise dos autos, verifico que não fora juntado qualquer documento pelo 

Autor para comprovar o alegado visto que não consta nenhuma 

negativação em nome do autor que contenha relação com o requerido. As 

negativações presentes são referente a diversas empresas estranhas 

aos autos. 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. Da análise dos autos, observo que o autor não conseguiu 

fazer prova quanto fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 

373, I, do CPC, uma vez que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da 

parte reclamada. Assim, pela ausência de prova de fato constitutivo do 

direito do autor, tenho que a demanda merece ser julgada improcedente. 

Os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar não encontram ressonância nos autos, sendo medida 

imperiosa a improcedência do pleito autoral. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de consequência, DECLARO o 

PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012957-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIMARA DALEFFE SALVADORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIR CANADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/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 MATERIAIS E MORAIS. 

Insurge-se o reclamante quanto ao seu voo de conexão previsto para o 

dia 27/06/2016 de Vancouver para Toronto (AC 1108) atrasou, 

ocasionando a perda do voo de Toronto para São Paulo (AC 0090). Ao 

desembarcar em Toronto, a Autora foi informada de que ela teria sido 

acomodada no voo de Toronto para São Paulo somente para o dia 

29/06/2016, tendo que ficar em Toronto até essa data. Discorre que o 

cancelamento teve efeito dominó em sua programação, gerando danos 

materiais e morais indenizáveis. 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. Considerando 

a inexistência de preliminares hasteadas, passo ao julgamento do mérito 

da demanda. 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 entretanto 

passou por diversos percalços e transtornos em seu trajeto de volta. No 

caso vertente, verifico que ocorreu o atraso do primeiro voo do autor, o 

que acarretou na perda do segundo voo, sendo necessário ficar em uma 

cidade estrangeira por 3 dias sem seus pertences pessoais além de, 

posteriormente, aguardar mais 2 dias em São Paulo à espera de sua 

bagagem, gerando inúmeros transtornos de ordem 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. Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais e materiais 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 e material 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. Soma-se a este 

fato, a peculiaridade do reclamante ter que adquirir nova passagem para 

concluir o trajeto, desembolsando a quantia de e R$ 1.446,99 (Um mil 

quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos). Além 

disso, o Requerente demonstrou ainda o seguinte dano material sendo 

este, duas diárias no hotel em São Paulo no valor de R$ 542,43 

(quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) em que 
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se hospedou à espera de suas bagagens. Ressalte-se que referidos 

valores foram comprovadamente desembolsados. No que pertine aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como 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 

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$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao 

reclamante, 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 pela parte reclamante, para 

condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 1.989,42 (um 

mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), a título 

de indenização por danos materiais, devidamente atualizado e corrigido 

desde a data do respectivo desembolso e ainda, para condenar a 

Reclamada em R$ 5.000,00 (cinco 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: 8012958-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR SALVADORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIR CANADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/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 MATERIAIS E MORAIS. 

Insurge-se o reclamante quanto ao seu voo de conexão previsto para o 

dia 27/06/2016 de Vancouver para Toronto (AC 1108) atrasou, 

ocasionando a perda do voo de Toronto para São Paulo (AC 0090). Ao 

desembarcar em Toronto, a Autora foi informada de que ela teria sido 

acomodada no voo de Toronto para São Paulo somente para o dia 

29/06/2016, tendo que ficar em Toronto até essa data. Discorre que o 

cancelamento teve efeito dominó em sua programação, gerando danos 

materiais e morais indenizáveis. 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. Considerando 

a inexistência de preliminares hasteadas, passo ao julgamento do mérito 

da demanda. 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 entretanto 

passou por diversos percalços e transtornos em seu trajeto de volta. No 

caso vertente, verifico que ocorreu o atraso do primeiro voo do autor, o 

que acarretou na perda do segundo voo, sendo necessário ficar em uma 

cidade estrangeira por 3 dias sem seus pertences pessoais além de, 

posteriormente, aguardar mais 2 dias em São Paulo à espera de sua 

bagagem, gerando inúmeros transtornos de ordem 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. Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais e materiais 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 e material 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. Soma-se a este 

fato, a peculiaridade do reclamante ter que adquirir nova passagem para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 407 de 516



concluir o trajeto, desembolsando a quantia de e R$ 1.446,99 (Um mil 

quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos). Além 

disso, o Requerente demonstrou ainda o seguinte dano material sendo 

este, duas diárias no hotel em São Paulo no valor de R$ 542,43 

(quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) em que 

se hospedou à espera de suas bagagens. Ressalte-se que referidos 

valores foram comprovadamente desembolsados. No que pertine aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como 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 

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$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao 

reclamante, 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 pela parte reclamante, para 

condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 1.989,42 (um 

mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), a título 

de indenização por danos materiais, devidamente atualizado e corrigido 

desde a data do respectivo desembolso e ainda, para condenar a 

Reclamada em R$ 5.000,00 (cinco 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: 1002729-61.2017.8.11.0015
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DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS, alegando que adquiriu um guarda roupa no valor R$1.638,90 (Um 

mil, seiscentos e trinta e oito reais com noventa centavos), sendo que o 

produto apresentou defeito no dia da entrega. Aduz que tentou solucionar 

o problema com a requerida por diversas vezes, contudo, não obteve 

êxito, ficando por 4 (quatro) meses à espera de uma solução. . Pugna 

então, pela restituição do montante pago pelo produto, e indenização de 

cunho moral. Em relação à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da 

Reclamada para responder aos termos da presente demanda, aduzindo, 

para tanto, que não é responsável pelo suposto ilícito praticado em 

desfavor da requerente, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE 

previsto no Código de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor 

escolha em face de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em 

face de todos os envolvidos na relação consumerista, entre os quais a 

eventual condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC 

dispõe que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se 

posicionou: “(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os 

responsáveis pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que 

prestaram serviço mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 

2004/0129046-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 14/04/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/04/2009) Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR ventilada pela Reclamada 

e passo a analisar o mérito. O ponto controvertido da demanda cinge-se 

no direito ou não há restituição dos valores e a existência de supostos 

danos morais. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar a plena aplicabilidade 

do microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso 

em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente 

de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 

29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa o u dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou aquisição do guarda-roupa no valor de R$1.638,90 (Um 

mil, seiscentos e trinta e oito reais com noventa centavos). Comprova 

também que procurou à requerida para solucionar o problema, não 
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obtendo êxito. Evidente o direito da autora à restituição do valor pago pelo 

produto, na forma do art. 18, § 1º, inc. II, do CDC, uma vez que o defeito 

apresentado, aliado ao encaminhamento do problema à empresa ré, 

encarregaram-se de frustrar a confiança da consumidora no produto e na 

fornecedora. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, tenho que a requerida 

deve suportar o ressarcimento do valor pago pelo produto, pois o 

reclamante procurou a requerida e não obteve êxito no conserto ou 

substituição, ensejando a reparação dos prejuízos sofridos, conforme a 

jurisprudência preceitua: "INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - DEFEITO 

DE FABRICAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - 

(...) Verificando-se defeito de fabricação em equipamento adquirido pela 

autora, e decorrido o prazo para conserto sem a solução devida, impõe-se 

à parte requerida acatar a solução escolhida pela adquirente de acordo 

com as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, quais sejam, a substituição do Produto, a restituição do valor 

ou o abatimento do preço.(...)" (Ap. Cível nº 2.0000.00.462815-5/000 - Rel. 

Otávio Portes - DJ. 11/12/2004). Desta forma, não resta outra alternativa 

senão reconhecer parcialmente o pedido, para condenar a requerida a 

restituir o valor do produto, pois presente o nexo de causalidade 

(aquisição do aparelho) e o dano (inexistência de conserto, substituição 

do aparelho defeituoso ou restituição do valor). Diante da escolha do 

Autor à restituição dos valores, determino ao Requerente a devolução do 

produto para empresa requerida após os valores serem restituídos. No 

que tange aos alegados danos morais, restou comprovado que foram 

acionadas diversas vezes a requerida, a fim de ver consertado seu 

produto, porém não obteve êxito no seu intento. Isso demonstra o descaso 

com o consumidor, que, ao procurar as requeridas, não teve resolvido o 

problema do aparelho. Vislumbra-se que a “inércia da substituição ou 

restituição do valor do bem defeituoso, por longo período, configura 

dissabores e constrangimentos ao consumidor passíveis de danos 

morais” (1º Turma Recursal de Mato Grosso, Recurso Inominado 

2704/2009, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, julg. 24.06.2009). Pelo que 

consta, o aparelho defeituoso não foi reparado no lapso previsto no artigo 

18, parágrafo primeiro, do CDC. Os danos morais são devidos pela demora 

no atendimento aos justos reclamos da consumidora, pelos transtornos, 

pelo desgaste, pela sensação de impotência, cumprindo lembrar que o 

aparelho celular foi, na atualidade, elevado á condição de bem 

indispensável á vida moderna, situação que potencializa os prejuízos 

sofridos pela recorrida. (2º Turma Recursal - MT, Recurso Inominado 

2470/2007, Rel. Dr. João Bosco Soares da Silva, Data Julgamento 

04.12.2007) Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na presente ação, para condenar a REQUERIDA a RESTITUIR a parte 

Autora o valor pago pelo produto de R$1.638,90 (Um mil, seiscentos e 

trinta e oito reais com noventa centavos), a título de indenização por 

DANOS MATERIAIS, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar 

do efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação 

da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora (art. 

397, parágrafo único, do CC), e ainda, a pagar a parte autora a quantia de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em que o Autor aduz que realizou uma compra de três produtos 

no site da empresa requerida, totalizando o valor de R$ 161,90 (cento e 

sessenta e um real e noventa centavos). Ocorre que, até a presente data 

o produto não foi entregue. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs a presente ação, visando a entrega dos produtos 

comprados pela internet ou a devolução dos valores pagos tendo em vista 

o não recebimento dos mesmos, além de indenização por danos morais 

pelos transtornos causados. Inobstante, sustenta a parte Requerida que 

agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista ter sido 

entregue o produto ao requerente. Entrementes, em sede de contestação 

a Reclamada apresenta tela em que comprova a efetiva entrega dos 

produtos ao destinatário sendo que o código de rastreio é o mesmo 

constante na inicial. 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. Insta 

salientar ainda, que a Requerente manteve-se inerte quando à tela juntada 

aos autos pela requerida demonstrando a efetiva entrega do produto ao 

destinatário. 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. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.
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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. Por não haver necessidade de produção 

de provas em audiência, entendo que a demanda comporta julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC, eis que existem 

elementos probatórios suficientes para decidir sobre a matéria de fato 

alegada. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS 

MORAIS, em que o autor assevera que efetuou a compra de um veículo 

VW/GOL SPECIAL ano 2002. Posteriormente, ao tentar licenciar seu 

veículo o Requerente constatou que seu veículo estava com duas multas 

no valor de R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove 

centavos) cada, indignado com as mesmas o Requerente foi verificar de 

onde provinham as presentes multa, constatando que foram concebidas 

quando o veículo ainda não o pertencia, ou seja, no ano de 2011 Pugna 

então, que o requerido efetue o pagamento das referidas multas, e ainda, 

indenização de cunho moral. 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. Pois bem. Considerando que não 

foram arguidas questões preliminares, nem visualizando nulidades, passo 

ao julgamento meritório. O ponto controvertido da demanda cinge-se em 

aferir a RESPONSABILIDADE do requerido no pagamento das multas. 

Neste ponto, tenho como imperioso destacar que as multas em comento 

são do ano de 2011, tempo este em que o veículo ainda não pertencia ao 

requerente, sendo, portanto, de responsabilidade de quem contraiu as 

multas. Corroborando com o entendimento, segue julgado proferidos em 

caso semelhante: AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DE TRÂNSITO. 

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA ÉPOCA EM QUE OCORRIDA A 

INFRAÇÃO. Na compra e venda de veículo automotor, o pagamento de 

multa de trânsito é de responsabilidade do proprietário do bem à época em 

que havida a infração. Ausente convenção em sentido contrário ou prova 

do pagamento respectivo, procede o pedido de cobrança formulado. 

Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71001497155, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, 

Julgado em 05/12/2007) (TJ-RS -Recurso Cível: 71001497155 RS, Relator: 

Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 05/12/2007, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

13/12/2007) Da análise da exordial, entendo que o pedido de indenização 

por danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos versados, não 

causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente do 

constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não 

envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de 

personalidade do requerente. Oportunamente transcrevo o julgado: 

“(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR 

AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado 

naqueles casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, 

ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações 

que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas 

estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não 

há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) “(...)MERO ABORRECIMENTO, 

INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados 

apenas às situações de efetiva violação da dignidade da pessoa humana, 

sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que 

houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos 

direitos inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os 

meros incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Assim, 

os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos, 

sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da 

parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo assim, DECIDO: “Ex 

Positis”, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na peça inaugural, 

para condenar o requerido pagamento das multas no valor de R$127,69 
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(cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) – Num. Auto de 

infração DETRAN-111100-MTA1444661-5185/01 e multa no valor de 

R$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) – Num. 

Auto de infração DETRAN-290670-AAA0349006-5185/01, e de outro 

modo, JULGO IMPROCEDENTE os DANOS MORAIS por se tratar de mero 

aborrecimento, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020133-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON GRATAO (REQUERIDO)

JUVENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. Fundamento. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 330, inciso I, do CPC. Cuida-se de pedido de indenização 

por DANOS MORAIS decorrentes de acidente de trânsito envolvendo os 

veículos das partes. O requerente alega que na Rua Terezina, no Bairro 

Residencial Brasília, sentido BR 163, a 50 metros da Avenida Perimetral, na 

cidade de Sinop, foi vítima de grave acidente conforme Boletim de 

Ocorrência anexado aos autos, e em decorrência de tal acidente sofreu 

danos de grande monta. A ocorrência do acidente é fato incontroverso, 

sendo que a controvérsia do caso sub judice está em saber se há ou não 

os pressupostos que dão ensejo ao dano moral alegado pelo autor. Nesta 

senda, destaco que para configuração dos danos morais pleiteados era 

necessário que o requerente demonstrasse o efetivo abalo moral sofrido, 

aduz que após o acidente passou a usar medicamentos em decorrência 

do pânico e medo da tragédia ocorrida, contudo, não traz aos autos 

nenhum documento que comprove tal alegação. Sendo assim, resta 

imperioso rejeitar os pedidos deduzidos na exordial, os quais limitam-se a 

indenização de cunho moral. Não tendo o autor demonstrados os fatos 

constitutivos de seu direito, tenho que o pleito de ressarcimento moral não 

merece procedência, eis que, trata-se de mero aborrecimento, ao qual 

todos estão sujeitos por conviver em sociedade. Conforme entendimento 

jurisprudencial: “Os dissabores do cotidiano não podem ser confundidos 

com os sintomas caracterizadores do verdadeiro dano moral, sob pena 

de, por obra dos tribunais, se tornar insuportável, a ponto de inviabilizar, a 

própria vida em sociedade” (TJDF – 1ª T. – Ap. 2004.01.1062485-0 – Rel. 

José Guilherme de Souza – j. 07.06.2005 – DJU 01.07.2005 – RT 838/284). 

Nas lições de Sérgio Cavalieri, dano moral é “a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo” (apud Carlos Roberto Gonçalves, 

Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 549-550 – Grifo nosso). Embora tivera sofrido 

avarias em seu veículo em virtude da colisão, a situação fática deste caso 

sub judice não configura a existência de danos morais, já que se trata 

apenas de incômodo, desprazer, dissabor cotidiano incapaz de 

desequilibrar a normalidade psicológica do reclamante. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Compulsando os autos verifico que o requerido efetuou 

pedido contraposto, sendo este, o pagamento dos honorários advocatícios 

contratados. Tenho que não merece prosperar tal pedido visto que, de 

acordo com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a sentença de primeiro grau 

não condenará o vencido em custas e honorários de advogado. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, por via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após 

o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os presentes autos com as baixas de estilo (art. 475-J, §5º do CPC).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010937-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DOS SANTOS URSULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (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: 

8010937-46.2016.8.11.0015 REQUERENTE: AMARILDO DOS SANTOS 

URSULINO REQUERIDO: CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME 

Vistos etc. Relatório dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, bem como realização de 

audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 335, I do CPC. Passo a analisar. I – DAS 

PRELIMINARES Incompetência do Juízo A Reclamada postula 

preliminarmente oindeferimento da inicial, com a extinção do feito, alegando 

aincompetência do presente Juízo para processar e julgar ademanda, sob 

o pretexto de que seria necessário a realizaçãode perícia para a 

constatação dos defeitos apresentados pelo veículo objeto da compra e 

venda. Ocorre que, a inicial fora instruída com os documentos 

necessários para o deslinde da controvérsia. Ademais, esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Inclusive, a parte requerida não juntou elementos 

probatórios hábeis a justificar a realização de prova pericial técnica. 

Assim, rejeito a preliminar em epigrafe. Da Prescrição Alega a Requerida 

que o Requerido teve seu direito de reclamação prescrito, tendo em vista 

que o prazo para reclamar dos referidos defeitos era de 07(sete) dias 

conforme disposição contratual. Ocorre que, o prazo de 07(sete) dias 

mencionado pela Requerida como previsão contratual ensejadora de 

prescrição refere-se tão somente na hipótese de arrependimento por 

qualquer uma das partes, vejamos o que diz a redação do contrato: 

Cláusula Quinta – Fica estabelecido multa de 20% do valor da venda em 

caso de arrependimento por qualquer das partes no prazo máximo de 7 

dias a partir da data do contrato. Ademais, não se aplica ao presente caso 

o disposto no artigo 26, §2º (vícios aparentes com prazo de 90 dias), mas 

sim o artigo 18 (vícios de qualidade com prazo que poderá variar de 07 à 

180 dias) do CDC. Assim, rejeito a preliminar em epigrafe. II. DO MÉRITO 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

pelo Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de que no 

dia 28/11/2015, o Requerente celebrou contrato de Compra e Venda, com 

a Requerida; que passados 13 dias da compra do automóvel, o mesmo 

começou a apresentar problemas, tais como: troca de bateria (que custou 

R$ 180,00), caixa de direção (reparo custou R$ 622,00), motor de partida 

(reparo custou 240,00) (documentos de ids. 2242043, 2242044); que ao 

procurar a requerida para o ressarcimento dos valores gastos com peças 

e reparos fora tratado com indiferença e desprezo sendo informado ainda 

que a requerida não o reembolsaria, e que depois de muita insistência a 

requerida lhe reembolsou apenas a quantia de R$ 120,00. Os referidos 

fatos que ocasionaram vários transtornos ao reclamante que se viu 

obrigado a levar o veículo em várias oficinas inúmeras vezes, para tentar 

solucionar os defeitos ocasionados no veículo vendido pela reclamada. Em 
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sede de contestação, a reclamada não contesta os “defeitos” do veículo; 

alega que a garantia estabelecida no contrato seria sobre vícios 

relacionados ao motor e cambio, e demais peças relacionados a estes; 

que não se responsabiliza por desgaste ocasionado pelo tempo e mau uso 

do veículo, porém não apresenta sequer uma prova de suas alegações. O 

reclamante impugna a tese da defesa em todos os seus tópicos. Pois bem, 

em analise detida aos autos verifica-se que assiste razão ao reclamante. 

Primeiramente, como a questão discutida nos autos cuida-se de típica 

relação de consumo, onde o consumidor apresenta-se em evidente 

desvantagem em relação ao fornecedor, avulta como cabível e 

aconselhável a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do 

ônus probatório, eis que verossímil a alegação trazida. Assim, com 

fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

acolho o pedido neste sentido lançado na peça inaugural e declaro 

invertido o ônus probatório, incumbindo, pois, ao requerido provar as 

alegações no presente processo. No caso, devem prevalecer as regras 

do Código de Defesa do Consumidor, não sendo crível que um veículo 

novo apresente diversos problemas assim que saiu da oficina reclamada. 

Restou demonstrado que o veículo, apresentou inúmeros problemas, tendo 

sido encaminhado várias vezes para o conserto, conforme faz prova as 

ordens de serviço / orçamentos e notas fiscais juntados e fato não 

negado pela reclamada. Com menos de 15 dias após a celebração do 

contrato de compra e venda apresentou diversos problemas ocasionado 

vários transtornos ao reclamante. Diante da inversão do ônus da prova, 

caberia à reclamada comprovar que os defeitos decorreram por mau uso 

do bem, ônus do qual não se desincumbiram. Por fim, com relação aos 

danos morais, entendo que a situação pela qual passou o autor supera um 

mero aborrecimento, atingindo a esfera de sua personalidade ao frustrar 

uma justa expectativa com a aquisição do veículo. Ademais, reiteradas 

idas à empresa requerida e diversas reclamações, além do fato de 

necessitar ficar despojada do bem para consertos que não se espera 

quando se adquire um veículo, extrapola o mero transtorno e causa 

estresse e sofrimento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA 

OFICINA AUTORIZADA. REEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO 

VEÍCULO SEGURADO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OFICINA CREDENCIADA E A SEGURADORA. 

CONDENAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS MIL REAIS. APELAÇÃO 

CONHECIDA E PROVIDA. 1. Comprovada a reexecução de alguns serviços 

pela concessionária, bem como, a realização de outros necessários ao 

funcionamento regular do veículo segurado, em razão de falha na 

prestação de serviço por parte da oficina autorizada da seguradora, 

evidencia-se a ocorrência de danos morais ao recorrente, posto 

ultrapassar o mero dissabor. 2. A seguradora apelada, de igual modo, 

deve responder, de forma solidária, com a oficina credenciada, por fazer 

parte da cadeia de fornecedores, nos termos do artigo 18, caput, do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Afigurado-se razoável e proporcional 

o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

diante das peculiaridades do caso em comento. 4. Diante da modificação 

do julgado, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais. Apelação cível 

conhecida e provida. (TJGO; AC 0254550-04.2012.8.09.0134; Quirinópolis; 

Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; DJGO 

23/09/2015; Pág. 270) Reconhecida a existência do dano indenizável, há 

que se arbitrar valor que atenda a função punitivo-pedagógica da medida, 

que se preste a compensar o sofrimento da vítima, levando em conta a 

condição social e econômica das partes. Ressalte-se que a indenização 

por dano moral possui caráter compensatório e não pode dar azo a 

enriquecimento sem causa, devendo-se sempre utilizar como balizador na 

fixação do quantum o princípio da razoabilidade. Sopesando, pois, as 

circunstâncias do caso, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 se mostra 

suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor 

no cometimento de nova ilicitude. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a 

reclamada ao pagamento a reclamante do valor de R$ 5.000,00 (oito mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir dessa data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação; bem como ao pagamento dos danos materiais a no 

valor de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais) gastos com reparos 

no veículo, conforme documentos acostados na exordial, valores estes a 

título de danos materiais, corrigidos pelo índice INPC desde o evento 

danoso (data da postagem da mercadoria) e juros de 1% ao mês desde a 

citação válida. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido 

ARQUIVE-SE os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB - SP178033 (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: 

1002228-10.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ARAUJO COMERCIAL E 

IMPORTADORA LTDA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que em 

29.05.2017 Id. 7823642, as partes entabularam acordo, não havendo 

manifestação sob o descumprimento, tenho que o mesmo fora adimplido. O 

Artigo 487, III, “b” do novo Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação;” Isto posto, HOMOLOGO a composição amigável firmada entre 

as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, em 

consequência, E EXTINGO o presente Feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA OAB - MT0011316S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

8010289-66.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DINARTI VITOR DE ALMEIDA 

CARLI JUNIOR REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC/15. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. MÉRITO Alega o requerente que em 

16.07.2015 adquiriu um empréstimo consignado junto à reclamada 

requerida no valor de R$ 7.680,39, que apesar de ter efetuado o 

pagamento (desconto em folha) até a presente data, não recebeu o 

crédito do valor em sua conta corrente, diante de tais fatos, requer o 

cancelamento do empréstimo consignado bem como a devolução dos 

valores pagos referente planilha de proposta nº 707073668 apresentada 

por ambas as partes. Em contestação a requerida alega ter efetuado o 

deposito do valor contratado na conta corrente informada pelo próprio 

requerente. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a 

requerida alegado que não praticou ilícito, não apresentou qualquer 
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documento apto a provar a devolução dos valores pagos antes do 

cancelamento, tendo apresentado somente documento interno onde não 

existe nenhum demonstrativo capaz de comprovar que o valor fora 

creditado na conta corrente do requerente. Ademais, o requerente 

apresenta extrato bancário do período de 01.07.2016 a 22.07.2016 (Id. 

2230130), onde verifica-se que não houve nenhuma movimentação, quer 

seja de crédito ou débito na referida conta mencionada pela requerida. 

Com efeito, pela análise documental trazida aos autos, é possível perceber 

a má-fé da requerida em não efetivar o depósito do valor do crédito 

contratado realizado pelo requerente, em que pese ter ciência inequívoca 

da obrigação legal de responder pelos ilícitos praticados. Diversas foram 

às tentativas do requerente em ver solucionado o seu problema, 

entretanto, como polo mais forte, a requerida se negou a prestar tal auxílio 

ignorando as regras consumeristas e causando ao autor profundo 

dissabor. Friso que devido ao desconto autorizado na folha de pagamento, 

o requerente vem pagando indevidamente as parcelas no valor de R$ 

205,22 (duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos) até a presente 

data, ou seja, 18 parcelas já foram descontadas. Conforme distribuição do 

ônus da prova, cabia à instituição financeira provar os fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos do direito da autora. No entanto, o banco não 

se desincumbiu de tal ônus, deixando de juntar documentos 

comprobatórios de suas alegações. Desse modo, reputa-se verdadeira a 

versão posta a inicial, impondo-se assim a restituição em dobro dos 

valores cobrados/descontados indevidamente, ex vi do disposto no 

parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido do requerente em face da empresa requerida, para: a) declarar 

rescindido o contrato referente a planilha de proposta nº 707073668, sem 

nenhum ônus a parte autora, bem como que suspenda imediatamente o 

desconto na folha de pagamento, sob pena de multa diária no importe de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) condenar a empresa requerida a ressarcir 

EM DOBRO os valores descontados indevidamente, de julho de 2015 até a 

presente data, da folha de pagamento do requerente, referente a planilha 

de proposta nº 707073668, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial INPC/IBGE e de juros moratórios de 

1% ao mês, a partir do desembolso de cada parcela, corrigidos desde o 

pagamento das respectivas parcelas até a data do ressarcimento. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e nada 

sendo requerido, arquive-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RODRIGUES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(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: 

1000016-50.2016.8.11.0015 REQUERENTE: EDINA RODRIGUES DE 

CASTRO REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I – Preliminares - Da adequação do polo passivo Conforme 

fundamentação exposta em peça contestatória, reconheço a incorporação 

societária, motivo pelo qual acolho a preliminar de adequação do polo 

passivo. - Da inépcia da inicial A reclamada levanta preliminar alegando 

ausência de fundamento jurídico do pedido que embase a pretensão da 

autora. Ocorre que, a parte reclamante tem o direito de demandar perante 

o Poder Judiciário, independentemente da procedência ou improcedência 

do pedido, visto que, cada parte possui seu ônus probante definido em lei. 

Assim, afasto a preliminar em referência. - Da competência do juizado 

especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Inclusive, a parte requerida não juntou nenhum 

documento elementos probatórios hábeis a justificar a realização de prova 

pericial técnica. - Da revelia em virtude da ausência dos requisitos da 

carta de preposição Verifico da análise acurada dos autos que o 

reclamado apresentou carta de preposição em branco COM o expresso 

poder para transigir (ID. 6707258), EM RESPEITO ao que determina o art. 

9º da Lei nº 9.099/95, em seu parágrafo 4º, não havendo que se falar em 

revelia. Diante do exposto afasto a preliminar em epígrafe. II - Mérito: 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito, 

repetição de indébito, sustação dos descontos e indenização por danos 

morais, ao argumento de que houve um desconto indevido relativos a 

empréstimos consignados em sua folha de pagamento, no importe de R$ 

15.532,99, alegando desconhecer por completo os referidos descontos 

eis que jamais firmou contrato com o banco requerido. A parte requerida 

contesta o autor asseverando que a parte requerente possui vínculo com 

a mesma, e que a legitimidade da cobrança encontra-se na pactuação de 

quatro contratos de empréstimo consignado, sendo eles: 1. Contrato nº 

111176062 em 17/05/2016. Contrato de PORTABILIDADE, onde a Autora 

solicitou que o Demandado assumisse sua dívida já existente com outra IF, 

de forma que passa a figurar como devedora da instituição financeira que 

portou a dívida, no caso, o Demandado. Neste contrato, o Demandado 

portou uma dívida que a Autora possuía com o BANCO PANAMERICANO 

S/A. O Autor solicitou a quantia de R$ 1.808,10 (hum mil, oitocentos e oito 

reais e dez centavos), os quais foram utilizados para quitar a dívida que 

existia em relação ao BANCO PANAMERICANO S/A, e ficou acertado o 

pagamento para 21 parcelas de R$ 101,31 (cento e um reais e trinta e um 

centavos). 2. Contrato nº 111137491, firmado no dia 16/05/2017. Neste, 

aconteceu a mesma coisa que o supracitado. Foi solicitada a quantia de 

R$ 3.082,33 (três mil, oitenta e dois reais e trinta e três centavos), os 

quais foram utilizados para quitar dívida com o BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S/A, para pagamento em 38 parcelas de R$ 128,80 (cento e 

vinte e oito reais e oitenta centavos), ou seja, uma portabilidade. 3. O 

terceiro contrato é o de nº 111137784, firmado no dia 16/05/2017. Neste, 

aconteceu a mesma coisa que nos contratos anteriores. Foi solicitada a 

quantia de R$ 2.139,46 (dois mil, cento e trinta e nove e quarenta e seis 

centavos), os quais foram utilizados para quitar dívida com o BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S/A, para pagamento em 61 parcelas de R$ 65,08 

(sessenta e cinco reais e oito centavos), ou seja, uma portabilidade. 4. Por 

fim, o quarto contrato é o de nº 111175996, firmado no dia 17/05/2017. 

Neste, aconteceu a mesma coisa que nos contratos anteriores. Foi 

solicitada a quantia de R$ 8.503,05 (oito mil, quinhentos e três reais e 

cinco centavos), os quais foram utilizados para quitar dívida com o 

BANCO PANAMERICANO S/A, para pagamento em 32 parcelas de R$ 

374,74 (trezentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), 

ou seja, uma portabilidade, todos demonstrados com documentos 

devidamente assinados pela requerente. Assim, alega a requerida estar 

em legítimo exercício regular de direito, existindo, pois, relação jurídica, não 

havendo que se falar em danos morais, repetição do indébito e suspensão 

dos descontos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, (Mov. 08 – contrato de seguro AP PLUS devidamente assinado e 

copia dos documentos pessoais, demonstrando, assim, a relação jurídica 

entre as partes, e ainda a origem do desconto efetuado. O requerente 

apresenta impugnação genérica, requerendo a decretação de revelia 

diante da não apresentação de carta de preposição. Desta forma, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. No caso, conquanto a parte requerente 

informe, em sua exordial, que não possui contrato com a empresa 

requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o 

pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é a improcedência do 

pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. 

Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os serviços da ré, e, de 
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forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que estabeleço em 10% do valor da causa, nos termos do art. 

55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo 

requerido, arquive-se o feito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012284-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (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. 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: 1007690-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (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: 8012485-43.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ BORGENS BENITES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (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. Ante a atuação 

de advogado dativo na defesa dos interesses da parte Requerente, 

conforme id nº 4779936, em sede de cumprimento de sentença, fixo em 01 

(uma) URH, expeça-se a competente certidão. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIZE ZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1001094-45.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EVANIZE ZARDO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por ROMILDA 

FERNANDES MIRANDA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A. A parte Requerente insurge-se contra 

as faturas de setembro de 2015 a janeiro de 2016, com maior referencia 

aos meses de novembro e dezembro de 2015, com consumo elevado de 

450, 424, 843, 972 e 403 kwh, respectivamente, que aduz destoar da 

média de consumo mensal. Sustentou ainda que procurou a empresa 

requerida para solicitar nova leitura, OS 30151993 onde fora verificado em 
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17/12/2015 que estava ocorrendo “fuga interna”, devido a instalação 

elétrica mal feita; diz ainda que em 19.10.2016 a requerida trocou o 

medidor eletrônico polifásico de energia de nº 1.709.967 para o medidor 

eletrônico nº 2634836, mediante a informação de que havia desvio de 

energia no ramal de entrada. Em seguida fora-lhe entregue uma carta ao 

cliente com demonstrativo de calculo de recuperação de consumo TOI nº 

535470, solicitando que a requerente pagasse a diferença ou fizesse o 

parcelamento. Assim, a parte Requerente insurge-se contra a cobrança 

de R$ 3.295,15 (três mil, duzentos e noventa e cinco reais e quinze 

centavos, referente a recuperação do consumo. Em sede de liminar, fora 

deferido ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, 

determinado que a parte Requerida não interrompesse o fornecimento da 

energia elétrica na unidade consumidora em nome da parte Autora, 

devendo emitir novas fatura referente ao período de 14/11/2016 a 

14/12/2016, fazendo constar apenas o consumo mensal do requerente, 

abstendo-se de incluir nas faturas posteriores o valor referente ao 

parcelamento da recuperação de consumo, bem como que se abstenha de 

negativar seus dados, com relação à dívida discutida nestes autos, até o 

julgamento final da lide, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Posteriormente a liminar deferida, a requerente apresentou aditamento e 

emenda da petição inicial, id. 4667561, informando que no momento da 

propositura da ação, seu nome já estava incluído no rol de maus 

pagadores pela requerida, requerendo assim, indenização por danos 

morais, devido a cobrança indevida. Com relação à PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia, cabe observar que foi a 

própria parte Requerida a afirmar que haviam irregularidades no consumo 

da unidade consumidora da parte Requerente; logo, o cerne da presente 

discussão não se trata de produzir prova pericial a averiguar possível 

irregularidade, mas sim o ônus probatório que a parte Requerida atraiu 

para si ao efetuar tal afirmação. Não obstante, somente é lícita a cobrança 

do consumidor quando a concessionária demonstra que este foi o efetivo 

autor da irregularidade: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – 

DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA 

– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE 

EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – LAUDO DE 

VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO 

INMETRO – VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU 

FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA 

– INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA 

– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO 

– ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO 

INPC – TERMO INICIAL – DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia 

elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, 

reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir 

contraditório administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica 

comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de 

energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado 

causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de 

faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus 

de reparação e/ou troca é da concessionária. […] (TJMT, Ap 90800/2014, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015 - grifo nosso) 

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS INALTERADOS - ALEGAÇÕES INCAPAZES DE MODIFICAR A 

DECISÃO OBJURGADA - RECURSO DESPROVIDO. Apenas se houver 

prova de que a irregularidade no medidor de energia, impedindo a correta 

aferição do uso, foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a 

cobrança emitida. A suspensão do fornecimento quando o débito resultar 

de suposta fraude apurada de forma unilateral pela concessionária é 

indevida e gera danos morais indenizáveis. O valor arbitrado a título de 

dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, 

atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à 

capacidade econômica das partes. A correção monetária e os juros 

permanecem conforme estabelecidos na sentença, cujos termos foram 

mantidos na via recursal. Se as alegações expendidas nas razões do 

agravo não têm força para modificar a decisão recorrida, seu 

desprovimento é medida que se impõe. (AgR 40727/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015 - grifo nosso) Porém, 

a própria parte Requerida, conforme documentos colacionados à petição 

inicial e em sua defesa em nenhum momento imputa como autora dos 

supostos desvios à parte Requerente ou mesmo especifica qual o período 

em que tais desvios teriam ocorrido. Insta destacar que em nenhum ponto 

de sua contestação a parte Requerida esclareceu as divergências com 

relação ao cálculo efetuado, eis que a média mensal dos últimos 12 (doze) 

meses, conforme demonstrado pela parte Requerente, perfazia a 

importância de R$ 300,00 (trezentos reais); ou ainda, a divergência, 

apontada supra, quanto a data da religação da UC e o período em que se 

deu suposta fraude. Apesar de alegar não ser de sua responsabilidade 

descobrir o autor das anormalidades, deve-se lembrar que os medidores 

são de sua propriedade, evidenciado pelo fato de que havendo 

irregularidades a Requerida retira e coloca novo medidor, devendo, 

portanto a Requerida, zelar pela sua conversação e perfeito 

funcionamento, visto que isso faz parte de uma eficiente prestação do 

serviço que fornece. Não havendo prova apta a amparar os valores 

cobrados ou imputar a parte Requerente como a autora das alegadas 

fraudes, estes deverão ser considerados como indevidos e inexistentes. 

Com efeito, a requerente pleiteia ainda a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, devido a negativação 

indevida e suspensão no fornecimento de energia elétrica. Ocorre que em 

analise detida aos documentos acostados à inicial e à defesa, verifica-se 

que a referida suspensão de fornecimento de energia elétrica ocorreu em 

08.02.2017, antes da citação da requerida referente a presente ação, 

assim não há que se falar em danos morais pela suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Todavia, a simples cobrança de débito, 

mesmo que indevida, porém sem a inclusão de restrição de crédito, sem a 

utilização de meios vexatórios ou ultrajantes e não havendo a suspensão 

dos serviços prestados, não configura dano moral in re ipsa. A Turma 

Recursal Única deste Tribunal também já se manifestou a respeito: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, ainda que indevida, mas 

sem a inclusão de restrição de crédito ou a utilização de meios vexatórios, 

não gera dano moral in re ipsa. Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ 

Ap 1857973220098190001 e TJPR Ap 8239585. (...) (TJMT/TRU 

120100518735/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, 

ainda que indevida, mas sem a inclusão de restrição de crédito ou a 

utilização de meios vexatórios, não gera dano moral in re ipsa. 

Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ Ap 1857973220098190001 e 

TJPR Ap 8239585. (TJMT/TRU 221008020118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

16/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013) Inclusive, recente 

decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

manteve a sentença proferida por este juízo por seus próprios 

fundamentos, em matéria semelhante: recurso inominado. ação anulatória 

de ato jurídico c/c cancelamento de débito c/c indenização por danos 

morais. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. danos 

morais não configurados. mero aborrecimento. sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que 

tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais 

gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos 

meros dissabores do cotidiano. 2. A toda evidência, inexiste qualquer 

situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, 

considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de 

gerar o dano de natureza extrapatrimonial, resolvendo-se a questão com a 

declaração de inexistência do débito e/ou devolução da quantia paga 
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indevidamente. 3. Danos morais não configurados no caso sub examine, 

ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora. 4. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 

9.099/95. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJMT; Turma Recursal; RI n.º 

0022514-36.2015.811.0002; Juíza Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA; julgado em 01/07/2016) (grifo nosso). Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. Portanto, diante do exposto e 

considerando ainda que não há nos autos prova de qualquer fato que 

possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado o dano moral. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para: 1) 

CONFIRMAR a MEDIDA LIMINAR concedida no id nº 4661157 e DECLARAR 

INEXISTENTE O DÉBITO de R$ 3.418,48 (três mil quatrocentos e dezoito 

reais e quarenta e oito centavos) discutido nos presentes autos; 2) 

determinar que a parte requerida exclua os dados da parte requerente dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a 

contar da intimação da presente decisão e, 3) via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeçam-se 

os ofícios pertinentes caso a determinação do item “2” não seja cumprida. 

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: 8013763-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013763-45.2016.8.11.0015 REQUERENTE: PABLO HENRIQUE DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, nem 

de comparecimento da parte autora, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Preliminar - 

Da desnecessidade de apresentação do comprovante original de 

negativação O Código Civil brasileiro possibilitou em seu artigo 225 que: 

Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros 

fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou 

eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 

contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. Assim o 

reconhecimento de um documento como verdadeiro deixou de ser 

previamente exigido. Com o dispositivo acima referido nossa legislação 

passou a prestigiar o chamado princípio da verdade documental que 

considera o documento como verdadeiro até que provem o contrário. Cabe 

ainda salientar, que com a norma descrita acima é possível reconhecer 

validade aos documentos eletrônicos uma vez que não precisam de 

autenticação. Com relação ao documento oficial de extrato de restrição, 

cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o documento 

apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como empresa tem 

acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade do 

documento apresentado no Mov. 01. Ademais, a empresa tem acesso ao 

banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito bem ter 

juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Pelo exposto, 

afasto a preliminar arguida. II - Mérito Sustenta a parte requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela empresa requerida no valor de 

R$ 104,97 uma vez que não possui com ela nenhum débito. A parte 

requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, 

ante a inadimplência da parte requerente. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da 

parte requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do 

contrato que menciona, comprovando a relação jurídica existente entre a 

parte requerente e a empresa cedente. Com efeito, nenhum dos 

documentos colacionados na contestação constam a assinatura ou a 

anuência da parte reclamante com relação a contratação com o banco 

cedente. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente 

provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. 

Ademais, as telas de sistemas colacionadas na contestação, são 

documentos produzidos unilateralmente, portanto, não servem para 

comprovar a legalidade na contratação dos serviços. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do reclamante 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis 

os débitos mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar 

a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

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: 1008147-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENITANIA ANGELA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008147-77.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ENITANIA ANGELA DOS 

SANTOS ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório em obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, bem como realização 

de audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 335, I do CPC. Mérito A parte 

reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no valor 

de R$ 189,66, por um débito que desconhece com a empresa demandada. 

A parte requerida sustenta em sua defesa que a negativação é legitima 

diante da inadimplência do requerente. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante com cópia de documentos 

pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Quanto aos danos 

morais, em análise aos documentos acostados à inicial verifico que o 

reclamante possui outras negativações em seu nome, contudo, a primeira 

foi lançada pela empresa demandada e está sendo discutida nesse 

processo. Portanto, no caso dos autos é incabível a aplicação da Súmula 

385 do STJ, visto que as demais restrições em nome da reclamante foram 

lançadas posteriormente. Assim, assevera o julgado abaixo: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Pretensão julgada improcedente 

ao argumento de estar caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, 

responsável pela habilitação fraudulenta de linha telefônica móvel - 

Hipótese, contudo, de culpa concorrente, que não rompe o nexo causal - 

Recurso provido. DANO MORAL - Existência de outras negativações - 

Irrelevância na espécie - Hipótese em que as restritivas se atrelam a 

empresas do mesmo grupo macroeconômico - Vários registros, na mesma 

época, de outros débitos em cadastros de inadimplentes que não afastam 

a presunção de dano moral - Precedentes do STJ -Recurso provido. 

DANO MORAL - Existência de outras negativações - Irrelevância na 

espécie, hipótese em que, nesta base procedimental não é viável imprimir 

um exame minucioso da causa fundamentadora das dei restritivas, o que 

afasta tanto a ii legitimidade da anotação aqui ii quanto a Súm. 385 do STJ 

– Recurso provido. (TJ-SP, APL 9131440882008826 SP 

9131440-88.2008.8.26.0000; Relator: Ferreira da Cruz, Data de 

Julgamento: 30/11/2011, 7ª Câmara de Direito Privado) O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

reclamante. Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não 

pode se converter em fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se 

reconhecer que, uma vez realizada a primeira negativação indevida, já se 

configurou o dano extrapatrimonial, sendo desinfluentes as demais 

negativações. Assim reputo possível a aplicação de dano moral no caso 

sub examine no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), visto que não restou 

comprovado que a restrição discutida no presente feito é devida. Pelo 

exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, 

imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 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: 1006943-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EREKIS ELIAS DANZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 de 

tratamento médico, não merece prosperar. Tal hipótese deveria ter sido 

apresentada ao juízo antes da solenidade, em prazo razoável para 

deliberação e eventual redesignação do ato. “Ex Positis”, e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, 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: 1008164-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 
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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 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.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 
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suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008322-71.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PATRICIA BENITES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, nem 

de comparecimento da parte autora, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Preliminar - 

Falta de interesse de agir O exercício do direito de ação deve estar 

fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento 

jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista 

processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - 

Da desnecessidade de apresentação do comprovante original de 

negativação O Código Civil brasileiro possibilitou em seu artigo 225 que: 

Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros 

fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou 

eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 

contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. Assim o 

reconhecimento de um documento como verdadeiro deixou de ser 

previamente exigido. Com o dispositivo acima referido nossa legislação 

passou a prestigiar o chamado princípio da verdade documental que 

considera o documento como verdadeiro até que provem o contrário. Cabe 

ainda salientar, que com a norma descrita acima é possível reconhecer 

validade aos documentos eletrônicos uma vez que não precisam de 

autenticação. Com relação ao documento oficial de extrato de restrição, 

cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o documento 

apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como empresa tem 

acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade do 

documento apresentado pela parte requerente. Ademais, a empresa tem 

acesso ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito 

bem ter juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Pelo 

exposto, afasto a preliminar arguida. II - Mérito A priori, determino a 

correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde ao 

proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela empresa requerida no valor de R$ 137,47 

uma vez que não possui com ela nenhuma dívida, . A parte requerida, em 

sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a 

inadimplência da parte requerente. O requerente apresenta impugnação 

específica, especialmente no que tange a falta de documentos hábeis para 

comprovar a negativação. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 
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lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1][1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2][2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Determino a retificação do valor da causa para constar o valor de 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade 

com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.
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Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO BELO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI OAB - MT22091/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (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: 

1008042-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CAMPO BELO COMERCIO DE 

PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME REQUERIDO: AGUAS DE SINOP 

S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por CLEONICE 

RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS em face de AGUAS DE SINOP S.A. Em 

síntese aduz a parte Requerente que teve o fornecimento de água de seu 

estabelecimento comercial suspenso no dia 30.01.2017 em virtude de 

inadimplemento da fatura do mês de novembro/2016. Aduz ainda, que não 

houve qualquer aviso prévio da existência do débito, e que ao tomar 

conhecimento que realmente não havia pago na data correta, efetuou o 

pagamento e solicitou a requerida que reestabelecesse o fornecimento de 

água, eis que no local funciona um Pet Shop que depende essencialmente 

do fornecimento de água. Alega ainda que no momento do 

reestabelecimento do fornecimento de água, a requerida efetuou uma 

vistoria que constatou irregularidades, e em decorrência disso aplicou uma 

multa. Por seu turno a parte Requerida aduziu pela regularidade do débito 

sustentando ainda que a solicitação de religação foi atendida no momento 

em que a parte requerente apresentou o comprovante de o pagamento da 

fatura em atraso, em 01.02.2017. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. A 

controvérsia da presente demanda reside na existência de débito em 

atraso a ensejar a interrupção do fornecimento de água, bem como a 

efetiva notificação prévia do consumidor acerca do corte, bem como na 

existência da multa aplicada pela requerida devido a irregularidades no 

medidor. No que tange ao débito as provas colacionadas aos autos 

permitem concluir que a parte Requerente encontrava-se inadimplente com 
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a parte Requerida no momento do corte. Superada e demonstrada a 

existência de débito pela parte Requerente no momento do corte, resta 

apenas verificar a conduta da parte Requerida quanto à notificação do 

aviso de débito e possibilidade de corte. Em que pese a argumentação da 

parte Requerente, que não recebeu a fatura do mês de novembro/2016, a 

mesma tinha conhecimento de que todo mês tem que cumprir suas 

obrigações sob pena de interrupção do fornecimento de água, em nenhum 

momento a parte Requerente atribuiu culpa a parte requerida pelo corte, 

mas sim pela demora no reestabelecimento do fornecimento. Que 

conforme se verifica ocorreu no momento da comprovação do pagamento, 

portanto dentro da normalidade. Com relação à aplicação da multa 

decorrente de irregularidades, em que pese os argumentos expostos pela 

parte Requerida não há prova apta a amparar os valores cobrados ou 

imputar a parte Requerente como a autora da alegada irregularidade, estes 

deverão ser considerados como indevidos e inexistentes. Quanto as 

perdas e danos, incumbe a parte autora o ônus da prova em relação aos 

fatos constitutivos de seu direito, não existindo prova das perdas e danos 

alegadas pela parte requerente, não há que se falar em responsabilidade 

civil da ré em reparar ou compensá-los. Por fim, ainda que estejamos 

diante de uma relação de consumo isto não elide o ônus probatório do 

consumidor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Neste ponto, 

era ônus da parte Requerente a prova do dano moral pleiteado. Pela 

narrativa fática exposta nos autos não se evidenciou suspensão indevida 

no fornecimento do serviço, nem demora no reestabelecimento pós 

pagamento. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para, CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA 

concedida no id nº 9083549; DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de 

R$ 296,80 (duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) e pela 

IMPROCEDÊNCIA dos DANOS MORAIS e PERDAS E DANOS, 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: 1008025-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008025-64.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JONATAN MARCOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, nem de comparecimento da parte autora, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Preliminar - Da desnecessidade de apresentação do 

comprovante original de negativação O Código Civil brasileiro possibilitou 

em seu artigo 225 que: Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão. Assim o reconhecimento de um documento como verdadeiro 

deixou de ser previamente exigido. Com o dispositivo acima referido nossa 

legislação passou a prestigiar o chamado princípio da verdade documental 

que considera o documento como verdadeiro até que provem o contrário. 

Cabe ainda salientar, que com a norma descrita acima é possível 

reconhecer validade aos documentos eletrônicos uma vez que não 

precisam de autenticação. Com relação ao documento oficial de extrato de 

restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o 

documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como 

empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade 

do documento apresentado no Mov. 01. Ademais, a empresa tem acesso 

ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito bem ter 

juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Pelo exposto, 

afasto a preliminar arguida. II - Mérito A priori, determino a correção do 

valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela empresa requerida no valor de R$ 346,32 uma vez que 

não possui com ela nenhum débito, eis que o contrato entabulado fora de 

prestação de serviços pré-pagos. A parte requerida, em sua peça de 

bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da parte 

requerente, apresenta faturas e telas sistêmicas. O requerente apresenta 

impugnação específica em todos os pontos, especialmente na falta de 

apresentação de documentos referente a contratação. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a 

negativação do nome da parte requerente, ante a sua inadimplência, não 

apresentou cópia do contrato que menciona, comprovando a relação 

jurídica existente entre a parte requerente e a empresa cedente. Com 

efeito, nenhum dos documentos colacionados na contestação constam a 

assinatura ou a anuência da parte reclamante com relação a contratação 

com o banco cedente. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da 

parte requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão 

posta na inicial. Ademais, as telas de sistemas colacionadas na 

contestação, são documentos produzidos unilateralmente, portanto, não 

servem para comprovar a legalidade na contratação dos serviços. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis 

os débitos mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar 

a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 
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juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

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: 1006868-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RADAMES APARECIDO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(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: 

1006868-56.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RADAMES APARECIDO 

SOARES DE SOUZA REQUERIDO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, nem de comparecimento da parte autora, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Preliminar - Da desnecessidade de apresentação do 

comprovante original de negativação O Código Civil brasileiro possibilitou 

em seu artigo 225 que: Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão. Assim o reconhecimento de um documento como verdadeiro 

deixou de ser previamente exigido. Com o dispositivo acima referido nossa 

legislação passou a prestigiar o chamado princípio da verdade documental 

que considera o documento como verdadeiro até que provem o contrário. 

Cabe ainda salientar, que com a norma descrita acima é possível 

reconhecer validade aos documentos eletrônicos uma vez que não 

precisam de autenticação. Com relação ao documento oficial de extrato de 

restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o 

documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como 

empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade 

do documento apresentado no Mov. 01. Ademais, a empresa tem acesso 

ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito bem ter 

juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Pelo exposto, 

afasto a preliminar arguida. II - Mérito A priori, determino a correção do 

valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela empresa requerida no valor de R$ 346,32 uma vez que 

não possui com ela nenhum débito, eis que o contrato entabulado fora de 

prestação de serviços pré-pagos. A parte requerida, em sua peça de 

bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da parte 

requerente, apresenta faturas e telas sistêmicas. O requerente apresenta 

impugnação específica em todos os pontos, especialmente na falta de 

apresentação de documentos referente a contratação. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a 

negativação do nome da parte requerente, ante a sua inadimplência, não 

apresentou cópia do contrato que menciona, comprovando a relação 

jurídica existente entre a parte requerente e a empresa cedente. Com 

efeito, nenhum dos documentos colacionados na contestação constam a 

assinatura ou a anuência da parte reclamante com relação a contratação 

com o banco cedente. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da 

parte requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão 

posta na inicial. Ademais, as telas de sistemas colacionadas na 

contestação, são documentos produzidos unilateralmente, portanto, não 

servem para comprovar a legalidade na contratação dos serviços. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis 

os débitos mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar 

a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

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: 1011424-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE JESUS DA CONCEICAO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 
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Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. 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) 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$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI GARBELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010248-02.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LUCENI GARBELINI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Preliminar - Da competência do juizado especial Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela reclamada, 

para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por 

ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, sendo 

dispensável a realização de perícia, inclusive entendo que os elementos 

probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Inclusive, a parte requerente não juntou elementos 

probatórios hábeis a justificar a realização de prova pericial técnica, 

ademais é nítida a semelhança entre as assinaturas constantes nos 

documentos que instruem a inicial e os apresentados pela defesa. Assim, 

rejeito a preliminar em epigrafe. - Falta de interesse de agir O exercício do 

direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja 

obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do 

ponto de vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da 

intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte 

requerente. O interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo 

com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a 

parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para 

evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos 

jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 423 de 516



Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não 

apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a 

viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o 

interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto 

sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em 

tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido 

ser julgado procedente ou improcedente. Assim, não procede a alegação 

da requerida de que a ausência de comprovação de requerimento por via 

administrativa para solução do conflito, isente de danos morais, eis 

conforme dito alhures, a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. Afasto, pois, a preliminar. 

Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve seu nome 

inserido no cadastro de inadimplentes do SPC, por cobranças indevidas 

por parte da empresa Requerida, referente ao débito no valor de R$ 

401,95, contrato que a Reclamante desconhece, eis que nunca manteve 

relação contratual com a requerida. Em sua peça de bloqueio, a requerida 

alega que ocorreu a regular utilização dos serviços pela parte autora e 

que por mera liberalidade a autora deixou de efetuar o pagamento das 

faturas, se tornando inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu 

nome negativado. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 

COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (contrato de permanência por 

beneficio devidamente assinado, copia dos documentos pessoais da 

requerente e telas sistêmicas, demonstrando, assim, a relação jurídica 

entre as partes, e ainda que a negativação é legítima. O requerente 

impugna especificadamente os documentos trazidos junto à defesa, e 

requer a realização de pericia grafotécnica. Diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos 

autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, 

ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações 

são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou, os serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa 

ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta 

junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido; e CONDENO, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contraposto por conseguinte, também, condeno a parte 

RECLAMANTE a pagar à reclamada os valores concernentes ao débito 

discutido nesta lide R$ R$ 401,95, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

do ajuizamento da ação. 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: 1008137-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODALINE NITSCHI SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. 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). 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, 
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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$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013749-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013749-61.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MONICA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, nem de 

comparecimento da parte autora, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela empresa requerida no valor de R$ 108,00 uma vez que não possui 

com ela nenhum débito. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, 

sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da parte 

requerente. A requerente impugna especificadamente a tese da defesa, 

alegando especialmente a ausência de documentos comprobatórios. É 

breve relato. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante com cópia de documentos pessoais e 

comprovante de endereço. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada 

a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de inexistência 

do débito indicado na peça de ingresso. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outra negativação em seu nome, anteriores à discutida 

no presente processo. Assim, quem já é registrado como inadimplente não 

pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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: 1008112-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ROQUE MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1008112-20.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EVERTON ROQUE 

MARCONDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito A priori, com relação ao documento 

oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada apresentar 
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indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, 

visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, 

reconheço a legitimidade do documento apresentado pelo requerente. Pois 

bem. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débitos e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve seu nome 

inserido no cadastro de inadimplentes, por cobranças indevidas por parte 

da empresa Requerida, referente aos débitos nos valores de R$ 1.183,11 

e R$ 66,40, dívida que o Reclamante desconhece. Em sua peça de 

bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular utilização dos serviços 

pela parte autora e que por mera liberalidade a autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas, se tornando inadimplente junto a ré e 

consequentemente teve seu nome negativado. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos 

hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (telas sistêmicas, 

extratos de utilização da linha, faturas, demonstrando, assim, a relação 

jurídica entre as partes, e ainda que a negativação é legítima. O requerente 

impugna especificadamente os documentos trazidos junto à defesa. Diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. No caso, conquanto a parte requerente 

informe, em sua exordial, que não possui débitos com a empresa 

requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o 

pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é a improcedência do 

pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. 

Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os serviços da ré, e, de 

forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1008427-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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: 

1008427-48.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JONAS EDU GRUEN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Preliminar - Da gratuidade da justiça Suscita a reclamada 

preliminar de impossibilidade do deferimento da assistência judiciaria 

gratuita, porém, entendo que impugnação não tem cabimento nesta fase 

processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado 

Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas 

processuais. Dispõe o artigo 54, da Lei nº 9.099/95: Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Isto 

posto, rejeito a preliminar. - Da revelia A parte requerente requer a 

decretação da revelia tento em vista que o preposto compareceu a 

audiência de conciliação sem carta de preposição, e mesmo tendo o 

conciliador concedido prazo para a juntada, a requerida não cumpriu. O 

comparecimento de preposto à audiência de conciliação, sem 

apresentação carta de preposição válida para lhe conferir poderes, 

acarreta-lhe a imposição da revelia. Diante da irregularidade acima, a 

exigência constante no § 4° do artigo 9º da Lei nº 9.099/95 não fora 

satisfeita, razão pela qual considero a reclamada revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se do contrário 

resultar a convicção do juiz, segundo dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

Os efeitos da revelia deixam de incidir quanto à matéria fática se houver 

nos autos elementos aptos a infirmar as alegações da parte autora. A 

revelia não tem, portanto, caráter absoluto. Mérito Sustenta a parte autora 

ter sofrido constrangimentos em razão de não terem sido autorizadas 

compras com o seu cartão de débito administrado pela ré. Afirmou que no 

momento da tentativa das compras havia limite disponível em sua conta 

corrente, motivo pelo qual pleiteia dano moral. Em contestação, a ré 

sustentou a inexistência de vício na prestação do serviço, que tal negativa 

durante o fim de semana se deu devido ao aprisionamento antecipado do 

saldo para pagamento de fatura de cartão de crédito (débito em conta), 

que agiu em exercício regular de um direito, pugnando ausência do dever 

de indenizar. A requerente impugna especificadamente a tese da defesa. 

O pedido deve ser julgado improcedente. A indenização por dano moral 

deve ficar restrita àqueles casos em que efetivamente os atributos da 

personalidade, como a honra e a dignidade são drasticamente atingidos. 

Meros dissabores e aborrecimentos não podem ser compensados por 

verba indenizatória, pois são situações corriqueiras a que todos os 

sujeitos de direito inseridos na vida em sociedade estão expostos. É 

exatamente o que se verifica no caso dos autos. Embora a parte 

requerente tenha sofrido desconforto, dissabor e até incômodo com o 

problema, não vislumbro a existência da potencialidade lesiva aventada, a 

ponto de ensejar compensação por dano moral como pretendido. Nesse 

sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves: “No tocante aos bens lesados 

e à configuração do dano moral, malgrado os autores em geral entendam 

que a enumeração das hipóteses, previstas na Constituição Federal, seja 

meramente exemplificativa, não deve o julgador afastar-se das diretrizes 

nela traçadas, sob pena de considerar dano moral pequenos incômodos e 

desprazeres que todos devem suportar na sociedade em que vivemos. 

(...).” (GONÇALVES, Carlos Roberto, Responsabilidade civil, Saraiva, São 

Paulo: 2003, p. 549) A copiosa Jurisprudência, em casos análogos ou até 

mesmo idênticos, por seu turno, pende para essa mesma linha de 

pensamento: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – 

COISA JULGADA – PARCIALMENTE ACOLHIDA - FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR – AFASTADA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE SEM 

AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR CUJA QUANTIA FOI NOVAMENTE 

CREDITADA PELO BANCO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – 

MERO DISSABOR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- O 

artigo 301 do CPC dispõe que a coisa julgada ocorre quando se reproduz 

ação idêntica a anteriormente ajuizada, sendo necessário, para tanto, que 

haja identidade de partes, pedido e causa de pedir, e que a ação que se 

repete já tenha sido decidida por sentença de que não caiba recurso. In 

casu, no que tange ao dano moral decorrente do cancelamento e negativa 

no fornecimento de novo cartão bancário, a matéria já foi apreciada pelo 

Judiciário, cuja sentença, transitada em julgado, condenou a instituição 

financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais). 2- A integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico 

refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa 

humana; assim, qualquer pretensão hábil a ensejar indenização moral 

deve vir acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, 

imagem e demais qualidades do ser humano. No caso, em que pese o 

Banco Recorrente tenha debitado indevidamente os valores da conta 

corrente do Apelado, creditou novamente a quantia assim que notificado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 426 de 516



pelo consumidor, de forma que não há qualquer indício de que tal fato 

tenha gerado dano moral indenizável. (Ap 123944/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 10/09/2015). Assim, não obstante o reclamante ter 

sentido, como normalmente qualquer pessoa o sentiria, certa indignação e 

frustração por não poder usufruir contratados, tal fato não foi capaz de 

atingir os atributos da personalidade humana de forma tão drástica que 

merecesse compensação pecuniária. Na verdade tratou-se de um fato 

comezinho, isolado, sem maiores consequências externas. Em assim 

sendo, o julgamento mais justo e equânime de acordo com o que consta 

dos autos, é a improcedência do pleito inicial, no sentido de isentar a 

reclamada de qualquer responsabilidade de indenizar o reclamante por 

danos morais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, e via de consequência DECLARO EXTINTO o feito. 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: 1010680-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010680-09.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JESSICA BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Verifica-se 

nos autos que a reclamante, apesar de devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação designada para 29/11/2017, razão 

pela qual se faz necessária a extinção do feito nos termos do art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, que assim estabelece: “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; (...)”. Isso posto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95. Sem custas, nos termos do artigo 54, caput, c/c artigo 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010985-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUILHERME GUTJAHR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010985-90.2017.8.11.0015 REQUERENTE: WESLEY GUILHERME 

GUTJAHR DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, nem de comparecimento da parte autora, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela empresa requerida no valor de R$ 121,75, 

originado por um suposto contrato que desconhece de nº 11197434, uma 

vez que não possui com ela nenhum débito. A parte requerida, em sua 

peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência 

da parte requerente. É breve relato. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante com cópia de documentos 

pessoais. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação 

de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, 

legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na 

peça de ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outras negativações em seu nome, anteriores à 

discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, para 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial e, DETERMINAR 

a exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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: 1011351-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DE OLIVEIRA PORTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011351-32.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSILENE DE OLIVEIRA 

PORTO SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifica-se que a reclamante formulou pedido de 

desistência da ação, sem qualquer justificativa – Id. 11541070. Entretanto, 

a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua 

contestação, inclusive juntando documentos que comprovam a 

contratação que geraram as dívidas em cobrança, comprovando a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de sua redação, realizada 

no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe que “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”. A alteração do enunciado acima disposto 

decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição 

somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto 

que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Entendo que, a intimação do 

réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece incompatível 

com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de 

preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se 

pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, sem analisar 

as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há divergência na 

doutrina. É pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: ... a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de ”rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. 3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, INDEFIRO o pedido de desistência 

da reclamante, e a passo a decidir a lide. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. I – 

Preliminar - Da inépcia da inicial A parte reclamada alega que a parte 

reclamante deixou de juntar documento essencial para propositura da 

ação, pugnando pela indeferimento da inicial. Contudo, no Sistema dos 

Juizados Especiais se aplica de forma mitigada o disposto no art. 319 do 

CPC/15. A parte reclamante descreveu de forma compreensível a causa 

de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados. A petição 

inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e da causa de pedir e 

possibilita o exercício da ampla defesa. Ademais, no sistema dos Juizados 

Especiais o pedido sujeita-se às regras do art. 14 da Lei n. 9.099/95. 

Assim, afasto a preliminar em referência. II - Mérito: A priori, com relação 

ao documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada 

apresentar indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é 

ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de 

provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado pelo 

requerente. Pois bem. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a duas dívidas que nunca contraiu perante a parte 

requerida, desconhecendo por completo o fato. A parte requerida 

contesta o autor asseverando que a parte requerente possui vínculo com 

a mesma, e que a legitimidade da cobrança encontra-se na utilização de 

serviços de telefonia devidamente contratados, e que não foram 

totalmente quitados, não havendo indícios de suspeita de fraude, estando 

em legítimo exercício regular de direito, existindo, pois, relação jurídica, não 

havendo que se falar em danos morais, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada 

carreou aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO discutido, (id. 11534048 – termo de adesão e 

contratação de serviços e termo de ciência e anuência devidamente 

assinados, cópia dos documentos pessoais, faturas e telas sistêmicas, 

demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes e que a 

negativação é legítima. O requerente em sede de impugnação se manifesta 

pela desistência da presente ação. Desta forma, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é a improcedência do 

pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. 

Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os serviços da ré, e, de 

forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa; e CONDENO, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado que 

FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. 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: 1010157-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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LEIDIANE DE BARROS MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ZIMERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora requer a desistência da 

ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores delongas, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011294-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (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: 

1011294-14.2017.8.11.0015 REQUERENTE: HEITOR BRUNO MOREIRA 

CAMARGO REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório em obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, bem como realização 

de audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 335, I do CPC. Preliminar Da 

competência do juizado especial Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de perícia, 

inclusive entendo que os elementos probatórios juntados nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Inclusive, a parte requerente 

não juntou elementos probatórios hábeis a justificar a realização de prova 

pericial técnica, ademais é nítida a semelhança entre as assinaturas 

constantes nos documentos que instruem a inicial e os apresentados pela 

defesa. Assim, rejeito a preliminar em epigrafe. Mérito Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu teve seu nome inserido no 

cadastro de inadimplentes do SPC, por cobranças indevidas por parte da 

empresa Requerida, referente ao débito no valor de R$ 2.770,00, contrato 

que a Reclamante desconhece, eis que nunca manteve relação contratual 

com a requerida. Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu 

a regular contratação de prestação de serviço (parcelamento estudantil) 

pela parte autora e que por mera liberalidade a autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas, se tornando inadimplente junto a ré e 

consequentemente teve seu nome negativado. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos 

hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado, extrato financeiro e telas 

sistêmicas, demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes, e 

ainda que a negativação é legítima. O requerente impugna 

especificadamente os documentos trazidos junto à defesa, e requer a 

realização de pericia grafotécnica. Diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não 

possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os 

serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e CONDENO, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010678-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AKIRA HORITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE MATOS ILDEFONSO (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. Compulsando aos autos verifica-se 

que a parte Embargante maneja os presentes Embargos em face da 

sentença proferida aduzindo CONTRADIÇÃO quanto à intimação para a 

audiência designada. Em que pese a parte Embargante invoque normativa 

do TJMT esta entrou em vigor após a data em que foi disponibilizada a 

intimação; portanto, impossível a aplicação retroativa de algo que sequer 

existia ao tempo. Todavia, ante as peculiaridades do caso em concreto, 

eis que a parte Requerida não foi citada, em cumprimento aos princípios 

norteadores do Juizado Especial dispostos no art. 2º da Lei nº 9.099/95 

prosperam os presentes embargos. “Ex positis”, CONHEÇO dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para 

REVOGAR a sentença proferida no id nº 5574903. Em homenagem à 

celeridade processual, INTIME-SE a parte Embargante para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe nos autos endereço atualizado da parte 

Requerida. Com o aporte de tal informação, designe-se nova audiência de 

conciliação conforme pauta deste Juízo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012660-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MULT CARD CARTOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA 81152230930 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, o Reclamante ajuizou ação de cobrança em face da Reclamada, 

aduzindo ser credora dos valores descritos nos boletos que acompanham 

a inicial. A Reclamada sustenta que não foram comprovados os débitos. 

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, 
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não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. Analisando o contrato de prestação de 

serviços juntado pela própria Reclamante, bem como, aplicando-se o 

disposto no CDC, tenho que não restaram comprovados os fatos 

constitutivos do direito pleiteado. Na cláusula quarta do contrato, a 

Reclamante dispõe que além do uso de senha pessoal, o titular deve (...) 

"assinar a nota de despesa, reconhecendo o documento que se constitui 

título executivo extrajudicial, comprobatório da transação havida." Na 

cláusula seguinte, dispõe ainda que "A MULT VALE cartões fornecerá 

mensalmente à contratante um extrato contendo todas as compras e 

despesas." Ocorre que nenhum dos documentos foram apresentados, o 

que fragiliza o suposto direito da Autora. Poderia a mesma ter juntado as 

notas de despesas assinadas ou o extrato de compras, ônus do qual não 

se desincumbiu. "Ex Positis", JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS do 

Autor, pelo que DECLARO O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 100980 Nr: 7989-54.2008.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSENILDO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Código n° 100980

Vistos,

 Considerando as certidões de fls. 345 e 347, revogo parcialmente o 

contido na ata de fls. 328/331, no que se refere à imposição de multa para 

as juradas Janaina Paulino e Jaqueline Steffen, em virtude de suas 

ausências terem sido justificadas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 312918 Nr: 16345-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MANOEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado Marcio 

Ronaldo de Deus da Silva, indicado pelo réu, para que no prazo de dez 

dias apresente resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 312918 Nr: 16345-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MANOEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:

 Código n° 312918

Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelos acusados, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 21/03/2018, às 15h00 min., 

ocasião em que serão inquiridas as vítimas e testemunhas comumente 

arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 173841 Nr: 9118-55.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DALVINO BELTRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 (...)Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público e com 

supedâneo nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade de MARCOS DALVINO BELTRAME, em 

relação ao delito apurado nestes autos.Após o trânsito em julgado, 

procedam-se às comunicações necessárias e, na sequência, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de vezo.Notifique-se 

o Ministério Público.Intime-se o advogado constituído à fl. 71, 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, 06 de janeiro de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 295988 Nr: 5983-59.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS DAL PRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o advogado REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA 

fica devidamente INTIMADO a apresentar razões de apelação nestes 

autos, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207341 Nr: 8884-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO HILARIO DORCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENIVALDO HILARIO DORCA, Rg: 

1456943-4, Filiação: Iolanda Hilário Dorca e Gileno Francisco Dorca, data 

de nascimento: 16/03/1981, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

casado(a), servente de pedreiro, aposentado, Telefone 66-8451-9407. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado a comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, a fim de ser restituído 

dos bens apreendidos nestes autos. Cientificando-o de que o não 

comparecimento no prazo de 90 (noventa dias), os bens serão doados 

acaso uteis ou destruídos acaso inutilizáveis.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 29 de janeiro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 213970 Nr: 14148-03.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME PALANGANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON DA CRUZ SILVA - 

OAB:14271

 (...)Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público e com 

supedâneo nos artigos 107, inciso IV, 109, incisos V e VI, 115 e 119, 

todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de GUILHERME 

PALANGANI, em relação aos delitos apurados nestes autos.Após o 

trânsito em julgado, restitua-se ao acusado o valor depositado à fl. 19, 

pago a título de fiança, o qual deverá ser intimado pessoalmente e por 

meio de seu advogado (procuração à fl. 41) para trazer aos autos seus 

dados bancários e o seu CPF, no prazo de 30 (trinta) dias, para 

levantamento do numerário.Acaso não localizado, intime-se o acusado por 

edital e, transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias (CPP, artigo 122) sem 

comparecimento/manifestação, determino seja o numerário doado para o 

Conselho da Comunidade desta Comarca, com as cautelas de praxe.Feitas 

as comunicações aos órgãos competentes e ARQUIVEM-SE estes autos, 

com as baixas e anotações de vezo.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se o advogado constituído, para os fins do artigo 1.387, da 

CNGC.Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 06 de fevereiro de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 273006 Nr: 11662-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Vistos.

1 - De proêmio, diante do teor da certidão de fl. 43, determino Sr. Gestor 

intimar o advogado constituído nos autos, Dr. Wellington Silva Rocha, 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 se 

manifeste acerca do cálculo de multa acostado às fls. 37/38-verso, sob 

pena de serem tomadas as providências pertinentes junto a subseção da 

OAB de Sinop/MT.

2 - Sem embargo disso, considerando que o reeducando não está 

cumprindo a pena restritiva de direito consistente na prestação de 

serviços à comunidade, conforme é informado à fl. 40, designo audiência 

de justificação para o dia 07 de Maio de 2018, às 17 horas.

3 - Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, bem como intime-se o 

reeducando para comparecer na solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop - MT, 02 de Fevereiro de 2018.

João Manoel Pereira Guerra

 Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 28/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando que a Gestora Judiciária Substituta Valéria Cristina Monteiro 

da Silva, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7573, esta em usufruto de férias 

de 29 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018, referente ao exercício de 2016.

 R E S O L V E

Art. 1º - DESIGNAR a servidora DULCINÉIA LEITE DE BARROS, Auxiliar 

Judiciária, matrícula n.º 7843, para responder pelo cargo de Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, de 29 de janeiro a 9 de fevereiro de 

2018, em razão do usufruto de férias do exercício de 2016, da titular 

Valéria Cristina Monteiro da Silva, matrícula 7573.

 Várzea Grande, 29 de janeiro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 33/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando a decisão da Coordenadoria de Recursos Humanos 

exarada no CIA n.º 07004-90-65 .

 R E S O L V E

Art. 1º - RETIFICAR em parte a Portaria n.º 10/2018/RH, de 11 de janeiro de 

2018, que designou a servidora ANA PAULA PIRES DE CAMARGO, 

Analista Judiciária, matrícula n. 25.175, para responder pelo cargo de 

Gestora Judiciária da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, 

ONDE SE LÊ: com efeito retroativo de 8 a 27 de janeiro de 2017 LEIA-SE: 

com efeito retroativo de 8 a 27 de janeiro de 2018.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 7 de fevereiro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002250-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FERREIRA DE PADUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FREITAS DE LIMA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

VISTOS. I- Revogo o despacho Id. 5840523, tendo em vista não pertencer 

a este feito. II- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso 

II). III- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 50% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, 

descontado da folha de pagamento do requerido e creditado na conta 

corrente em nome da genitora dos menores a ser aberta (Lei n.º 5.478/68, 

artigo 4º). IV- Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando a abertura 

de uma conta poupança em nome da mãe das menores, para fins de 

depósito e movimentação dos alimentos. V- Oficie-se ao órgão 

empregador do requerido requisitando: a- informações acerca do salário 

ou vencimentos fixos e variáveis do requerido, a fim de instruir os autos 

até a data marcada para a audiência, sob as penas previstas no art. 22 da 

Lei 5478/68; b- que proceda aos devidos descontos e depósitos dos 

alimentos na conta bancária indicada. Conste no ofício o número do RG e 

CPF da representante legal da menor. VI- Cite-se o requerido, no endereço 

constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 05/07/2017, às 15:30 horas, 

nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. VII- Saliento que o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 
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requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). VIII- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. IX- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. X- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. XI- Notifique-se o 

Ministério Público. XII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002250-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FERREIRA DE PADUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FREITAS DE LIMA (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 o Autor para manifestar-se sobre a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 346007 Nr: 12595-57.2014.811.0002

 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: JCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDBL, EMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:OAB 6.848-B MT, Thiago Affonso Diel - OAB:19144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte autora possa se 

manifestar através do seu advogado, sobre a contestação juntada nos 

autos nas folhas 56/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 406652 Nr: 14926-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADP, MEADP, ANDREIA DE SOUZA ALBERTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS DESMAEL RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Determino à inventariante no prazo de cinco dias, traga aos autos o 

valor existente na conta poupança de fls., 39.

 III – Adote Sr. Gestor as cautelas pertinentes.

IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 286723 Nr: 6007-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REARBFRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT, CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - OAB:OAB/MT 

11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de 01(um), a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 200737 Nr: 11301-14.2007.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSrpsmADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DA MATA COUTINHO 

GOUVÊA - ESTAGIÁRIA - UNIVAG - OAB:, GUSTAVO VETTORATO - 

UNIVAG - OAB:11001-A, RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG - 

OAB:4871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632

 Vistos. homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação na presente ação de alimentos em que everton luiz schornak 

rodrigues representado pela genitora Alessandra da Conceição Schornak, 

promove contra Lindomar correa rodrigues. Em conseqüência tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487 inciso III do C. P. C. Sem 

custas, por serem os autores beneficiários da justiça gratuita. As partes 

expressamente renunciam desde já à interposição de recurso. 

Arquivem-se, com as cautelas de origem, dando baixa na Distribuição. Sai 

a presente publicada em audiência e as partes devidamente intimadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 322982 Nr: 19381-54.2013.811.0002

 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: GMKLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A parte autora foi intimada pessoalmente, via edital, para dar andamento 

ao feito, sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certidão retro.

Ressalte-se que o processo encontra-se paralisado há mais de um ano 

sem qualquer manifestação de interesse da parte, sendo, inclusive 

tentada sua intimação via Oficial de Justiça, cuja diligência restou 

prejudicada por não encontrar a parte autora.

 Diante de tal cenário, foi determinada a intimação da autora por edital, 

inclusive, a pedido da própria Defensora que assiste a parte, uma vez que 

não conseguiu manter contato com a mesma.

Destarte, a requerente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento 

no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Revogo eventuais mandados de prisão que porventura estejam em aberto, 

penhora ou protesto, devendo, o Sr. Gestor, proceder as respectivas 

baixas, inclusive em eventuaipenhora ou protesto.

Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.
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Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 421602 Nr: 22819-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGG, MRGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN DE BARROS 

FERREIRA - OAB:8777, LUCIANO SILVA ALVES - OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente (fls. 37), sendo 

expedido edital de intimação sob pena de extinção (fls. 41).

O Edital fora expedido e a parte credora foi intimada para dar andamento 

ao feito, no prazo legal de 05 dias (fls. 37), sob pena de extinção, sendo 

que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Revogo a decisão de fls. 16.

Sem custas e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005206-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. G. D. A. (AUTOR)

R. O. G. D. A. (AUTOR)

C. M. G. D. A. (AUTOR)

P. G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

R. D. G. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1005206-96.2017.8.11.0002 AUTOR: 

PRISCILA GONCALVES ASSIS, CAMILA MARIA GONCALVES DE ASSIS, 

RENAN OTAVIO GONCALVES DE ASSIS, LUANA VITORIA GONCALVES 

DE ASSIS RÉU: ESMARLEY LIMA DE ASSIS CERTIFICO QUE, remeto este 

autos a advogada da parte requerente, para ciência dos documentos ID nº 

11052531 e 8807230 . Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI 

DE OLIVEIRA PRADO Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005206-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. G. D. A. (AUTOR)

R. O. G. D. A. (AUTOR)

C. M. G. D. A. (AUTOR)

P. G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

R. D. G. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1005206-96.2017.8.11.0002 AUTOR: 

PRISCILA GONCALVES ASSIS, CAMILA MARIA GONCALVES DE ASSIS, 

RENAN OTAVIO GONCALVES DE ASSIS, LUANA VITORIA GONCALVES 

DE ASSIS RÉU: ESMARLEY LIMA DE ASSIS CERTIFICO QUE, remeto este 

autos a advogada da parte requerente, para ciência dos documentos ID nº 

11052531 e 8807230 . Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI 

DE OLIVEIRA PRADO Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004560-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1004560-23.2016.8.11.0002 AUTOR: 

GLAUCIA LEITE RODRIGUES REQUERIDO: JOILSON DOS SANTOS 

NASCIMENTO CERTIFICO QUE, remeto este autos ao advogado da parte 

requerente, para ciência dos documentos ID nº 11075638 e 6805233. 

Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO 

Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008412-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROCHA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO)

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT0016378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ROBERTO PEREIRA (RÉU)

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 ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1008412-21.2017.8.11.0002 AUTOR: 

TIAGO ROCHA PEREIRA REQUERIDO: MARIO ROBERTO PEREIRA 

CERTIFICO QUE, remeto este autos aos advogados da parte requerente, 

para ciência dos documentos ID nº 11123042 e 10787981 . Várzea 

Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008412-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROCHA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO)

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT0016378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ROBERTO PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1008412-21.2017.8.11.0002 AUTOR: 

TIAGO ROCHA PEREIRA REQUERIDO: MARIO ROBERTO PEREIRA 

CERTIFICO QUE, remeto este autos aos advogados da parte requerente, 

para ciência dos documentos ID nº 11123042 e 10787981 . Várzea 

Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008699-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. M. D. S. (RÉU)

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 ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1008699-81.2017.8.11.0002 AUTOR: 

VIVIANE RIBEIRO DE MOURA REQUERIDO: LUÍZ MARIO MELQUIADES DA 

SILVA CERTIFICO QUE, remeto este autos ao advogado da parte 

requerente, para ciência dos documentos ID nº 11211979 e 11010208. 

Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO 

Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006762-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES TAVARES RIBEIRO OAB - MT7401 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1006762-36.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: LUCINEIDE CARDOZO DE OLIVEIRA REQUERIDO: JAIRSON 

FERREIRA GOMES CERTIFICO QUE, remeto este autos ao advogado da 

parte requerente, para ciência dos documentos ID nº 11449667 e 9762628 

. Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO 

Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009192-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LAURO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ANGELA DE OLIVEIRA (RÉU)

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 ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1009192-58.2017.8.11.0002 AUTOR: 

PEDRO LAURO DE CAMPOS REQUERIDA: CRISTINA ANGELA DE OLIVEIRA 

CERTIFICO QUE, remeto este autos ao advogado da parte requerente, para 

ciência dos documentos ID nº 11520783 e 11347949 . Várzea Grande/MT, 

8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006618-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. F. (RÉU)

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 ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1006618-62.2017.8.11.0002 AUTOR: 

RAQUEL MORAES DA SILVA FRANCA REQUERIDO: CELSO DA SILVA 

FRANÇA CERTIFICO QUE, remeto este autos ao advogado da parte 

requerente, para ciência dos documentos ID nº 11651898 e 10152941 . 

Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO 

Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008940-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. R. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. A. (RÉU)

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 ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1008940-55.2017.8.11.0002 AUTOR: 

JESSICA LOREN RAMOS GIROTTO REQUERIDO: GEOVANNI BANEGAS 

ALVES CERTIFICO QUE, remeto este autos ao advogado da parte 

requerente, para ciência dos documentos ID nº 11520242 e 11367195. 

Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO 

Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005296-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA GODINHO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1005296-07.2017.8.11.0002 AUTOR: 

RAFAELA GODINHO RAMOS REQUERIDO:NICOLAS MASSAHARU 

ISHITANI CERTIFICO QUE, remeto este autos ao advogado da parte 

requerente, para ciência dos documentos ID nº 10995025 e 9077171. 

Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO 

Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007748-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. R. (REQUERENTE)

C. W. (REQUERENTE)

E. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. S. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 434 de 516



SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1007748-87.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ESIDORO DE SAMPAIO RICHTER, JOAO PAULO SAMPAIO 

RICHTER, CELIRIA WOLFF REQUERIDA: JOZIR KELE SANTOS DE MORAIS 

CERTIFICO QUE, remeto este autos ao advogado da parte requerente, para 

ciência dos documentos ID nº 11448892 e 11008072. Várzea Grande/MT, 

8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004613-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. R. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. L. (RÉU)

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 ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1004613-67.2017.8.11.0002 AUTOR: 

DAYB BEATRIZ RIBEIRO VELOSO REQUERIDO: ROBSON FERNANDES 

LOPES CERTIFICO QUE, remeto este autos ao advogado da parte 

requerente, para ciência dos documentos ID nº 11003468 e 8280690 . 

Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO 

Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008355-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. M. C. (AUTOR)

H. C. M. D. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS OAB - MT14871-A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. S. (RÉU)

E. P. D. S. (RÉU)

Y. J. D. S. (RÉU)

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 ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- CERTIDÃO PROC. Nº 1008355-03.2017.8.11.0002 AUTORAS: 

HELLENA CLARICE MARCONDES DE CAMPOS PEREIRA, MARYCELLI 

ROSYANE MARCONDES CAMPOS REQUERIDOS: YAGO JUNIOR DA 

SILVA, LUZENIL PEREIRA DA SILVA, ESVERALDO PEREIRA DA SILVA 

CERTIFICO QUE, remeto este autos ao Representante do Ministério Público 

e ao advogado da parte requerente, para ciência dos documentos ID nº 

11673771 e 11362711. Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. 

JURACI DE OLIVEIRA PRADO Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000543-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BOSCARDIN GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORI GASPARINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SILVIA PEREIRA DA FONSECA (TESTEMUNHA)

AGENOR SALES DA SILVA (TESTEMUNHA)

UNIRIO PEDRO SOMMAVILLA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

OLDAIR ARAUJO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

CRISTIANI BACH BUENO SOMMAVILLA (TESTEMUNHA)

CRISTIANY DOS ANJOS ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO PJE Nº 1000543-07.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande, 8 

de fevereiro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007744-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. (RÉU)

 

PROCESSO : 1007744-50.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, tendo em vista 

que a decisão ID 10661200 e certidão onde foi designada a audiência de 

conciliação ID 10829561, não foi devidamente publicada, encaminho para 

publicação com a finalidade de intimar a parte autora dos ID 10661200 e 

10829561. VÁRZEA GRANDE, 8 de fevereiro de 2018. NERCY ANCHIETA 

Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007744-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. (RÉU)

 

PROCESSO : 1007744-50.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, tendo em vista 

que a decisão ID 10661200 e certidão onde foi designada a audiência de 

conciliação ID 10829561, não foi devidamente publicada, encaminho para 

publicação com a finalidade de intimar a parte autora dos ID 10661200 e 

10829561. VÁRZEA GRANDE, 8 de fevereiro de 2018. NERCY ANCHIETA 

Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007790-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1007790-39.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À o Advogado da Parte Requerente e 

ao Representante do Ministério Público para ciência da decisão de ID 

11411815 e da certidão que designou audiência de ID 11676819. Várzea 

Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO 

Gestora/Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004939-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITURIANA RODRIGUES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES TAVARES RIBEIRO OAB - MT7401 (ADVOGADO)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO DE FRANCA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO : 1004939-27.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 
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autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias cumpra a solicitações ID 10839339 , sob pena de extinção. 

VÁRZEA GRANDE, 8 de fevereiro de 2018. NERCY ANCHIETA Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009184-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. P. J. (REQUERIDO)

 

1009184-81.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - Ao Advogado da Parte Requerente 

para ciência da decisão de ID 11432693 e da certidão que designou 

audiência de ID 11677988. Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. 

JURACI DE OLIVEIRA PRADO Gestora/Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007464-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1007464-79.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - As Advogadas da Parte Requerente 

e ao Representante do Ministério Público para ciência da decisão de ID 

10198196 e da certidão que designou audiência de ID 11680329. Várzea 

Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. JURACI DE OLIVEIRA PRADO Auxiliar 

Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 67826 Nr: 3600-07.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACrPsmSFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944

 VISTOS etc.

O v. Acórdão de fls. 193/196, não conheceu do Agravo de Instrumento 

interposto, tornado sem efeito.

Diga o alimentando.

Desde já, indeferido o pedido de reconsideração de fls. 199/208.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326043 Nr: 22406-75.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stela Cunha 

Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235271 Nr: 15261-07.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIA LOBIANCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACIDO ITALIANO DE FIGUEIREDO (ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DA SILVA 

BASTOS - OAB:2907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANE SANTOS 

DOS ANJOS, para devolução dos autos nº 15261-07.2009.811.0002, 

Protocolo 235271, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 451411 Nr: 12501-41.2016.811.0002

 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: EBDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17.034, MARIA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:17.534, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:16216, Rafaella Lory da Silva e Silva - OAB:12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, conferindo as folhas do processo foi constado a ausência 

das fls.370/399, não sabendo informar se foi um equivoco a proceder a 

numeração na hora da juntada da contestação, sendo que entrei em 

contato a Defensoria Pública Estadual que assistente o requerido a Srtaª 

Alana Guimarães (Assessosra da Defensora Pública), esta informou que 

as folhas faltantes eram documentos juntados conforme mencionados às 

fls. 369, e providenciou nova cópia dos referidos documentos o qual foi 

feito juntada.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003038-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA ROCHA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT0006056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALIS DOS SANTOS MASSAVI (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: 

1003038-58.2016.8.11.0002 REQUERENTE: JOAO CARLOS DA ROCHA 

MASSAVI REQUERIDO: TALIS DOS SANTOS MASSAVI Vistos etc. JOÃO 

CARLOS DA ROCHA MASSAVI, ajuizou a presente ação de 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, com fundamento na Lei Civil, em desfavor 

de TALIS DOS SANTOS MASSAVI, nos termos contido na exordial. Em 

suma, o autor afirma que o requerido já atingiu a maioridade civil, não esta 

frequentando escola e/ou faculdade, bem como o requerente encontra-se 

desempregado, tendo ocorrido assim, mudança na sua capacidade 

contributiva, razão pela qual pugna pela exoneração dos alimentos outrora 

fixados em favor do demandado. Juntou documentos. A inicial foi recebida 

no id. n. 3265736, tendo sido negada a antecipação de tutela pleiteada 
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pelo autor, determinando a citação da parte contrária. O requerido 

devidamente citado no id. n. 1053859, compareceu aos autos em petição 

anexado ao id. n. 10879718, informando que não tem interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo a extinção nos termos do art. 487, III, 

‘a’ do CPC/2015. Audiência realizada no id. n. 10896857, o requerido não 

compareceu. É o relatório. D E C I D O. Os documentos acostados a inicial, 

comprovam a maioridade do requerido, motivo pelo qual entendo 

desnecessária a intimação do representante do Ministério Publico, face ao 

disposto no art. 178 do CPC/2015. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, sendo totalmente desnecessária produção de outras 

provas, consoante o disposto no art. 355, I, do CPC/2015. Não há 

preliminares a serem analisadas. É sabido que o fato do alimentado ter 

atingido a maioridade, por si só, não faz cessar o dever de alimentar 

imposto aos genitores. No caso dos autos, consigno que o requerido NÃO 

compareceu em audiência conciliatória do id n. 10896857, NÃO 

apresentou contestação, assim como não se opôs ao pedido inicial. 

Demais disso, preleciona o art. 374 do CPC/2015, in verbis: Art. 374. Não 

dependem de prova os fatos: (...) Omissis; III - admitidos no processo 

como incontroverso; Ex Positis, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito, desobrigando o 

autor do dever de alimentar outrora fixado em favor do requerido, maior de 

idade e capaz. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso de 

prazo, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixa e anotações de 

praxe. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001654-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSIELLY LARYSSA RANUFO DOS SANTOS SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI RANULFO SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT0016214A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1001654-26.2017.8.11.0002 Impulsionamento 

por Certidão Considerando a informação de que não foram bloqueados 

valores via BacenJud (Id11612748), para integral cumprimento da Decisão 

de 2/2/2018 (Id11505144) impulsiono os autos à parte exequente para se 

manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Várzea Grande/MT, 8 de fevereiro de 2018. Joanne da Silva 

Mesquita Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 335483 Nr: 3956-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDL, MVL, CVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante dos 

embargos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Isento de custas processuais, porquanto defiro a assistência 

judiciária ao embargante, com escoro no art. 98 do CPC/2015. Condeno o 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em dez 

por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°, do CPC/2015), 

devendo ser observada a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 

98, § 3°, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia da presente 

sentença para os autos principais (Execução de Alimentos Código n. 

331124).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o transcurso do prazo 

recursal, proceda-se o desapensamento destes autos e em seguida, 

remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências.Várzea Grande-MT, 25 de julho de 2017CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOSJuiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005069-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEY FERREIRA DA SILVA 00101288166 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para retirar a carta precatória. MARIA 

AUXILIADORA DIAS DE MATTOS Gestor(a) Judiciário(a) 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000565-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DA SILVA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do oficial de 

justiça a fim de cumprir a citação da parte requerida. MARIA 

AUXILIADORA DIAS DE MATTOS Gestor(a) Judiciário(a) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439869 Nr: 6736-89.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPDB, JULIANA PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 Processo nº 6736-89/2016. (Cód. 439869)

Vistos...

Intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, falar sobre a 

manifestação do parquet de fls. 115/116.

Deve ainda, indicar os dados completos da 2ª filha do de cujus -Thamyres 

Vitória de Barros de Brito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416781 Nr: 20339-69.2015.811.0002
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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: ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. CUSTODIO & CIA. LTDA - ME, SANDRO 

CAVALCANTE CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8920/B, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Certifico que a impugnação foi anexada tempestivamente. Impulsiono, 

ainda, as partes para especificação das provas a serem produzidas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 319698 Nr: 16072-25.2013.811.0002

 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: HELENICE RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA ADM. DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB-MT 16.943-A

 Processo nº 16072-25/2013. (Cód. 319698)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por HELENICE RODRIGUES DO 

NASCIMENTO SILVA em desfavor YAMAHA ADM. DE CONSÓRCIO LTDA.

Informa o devedor às fls. 258/259 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 260/261 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 260/261, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397109 Nr: 9825-57.2015.811.0002

 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: ELEUSA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 9825-57/2015. (Cód. 397109)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados pelo réu, argumentando 

que na r. sentença houve omissão por não ter sido fixada a correção 

monetária a contar do sinistro, mas sim do desembolso.

Nesse sentido, hei por bem em acolher os Embargos Declaratórios 

ofertados pelo réu para, reconhecer a omissão, alterando a parte final da 

r. sentença, que passará a ter a seguinte redação:

“Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 

405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC da data do evento 

danoso.”

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416781 Nr: 20339-69.2015.811.0002

 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: ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. CUSTODIO & CIA. LTDA - ME, SANDRO 

CAVALCANTE CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8920/B, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Processo nº . Cód.

 Vistos...

Em virtude da certidão da Central de Mandados informando a falta de 

tempo hábil para cumprimento do mandado de citação do réu, redesigno 

audiência de conciliação/mediação para o dia 15/07/2016, às 14:30min, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 13 de junho de 2016.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417281 Nr: 20629-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO EDUARDO DE SOUZA BARRINHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:6421-E, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do 

art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu 

apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

05 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 234649 Nr: 14657-46.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANY BENELI DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 
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OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS 

para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em 

favor da autora, no valor de R$ 9.094,80 (nove mil e noventa e quatro 

reais e oitenta centavos).Para fins de cumprimento da sentença o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC a partir de 17.07.2009, bem como, com multa de 2% sobre o 

débito.Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados 

em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 

2o, do novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento 

pelo interesse da parte autora (NCPC, art. 702, § 8o).Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-S

E.Várzea Grande-MT, de fevereiro de 2018.Ester Belém NunesJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 285154 Nr: 4215-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILCE SILVA DE QUELUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 Processo n.º 4215-16/2012 (Cód. 285154)

Vistos...

Realizados bloqueios na conta da devedora, de R$ 8,47 e R$ 2,03, 

manifesta sua irresignação às fls. 82/85, dizendo tratar-se de conta 

salário, ao que requer a “incorreção de penhora” e liberação dos valores 

bloqueados.

Conforme bem salientado pela credora, além da inexistência de prova 

suficiente de que a conta é exclusivamente para percebimento de salários, 

os únicos dois valores encontrados na conta, ou seja, R$ 8,47 e R$ 2,03, 

foram desbloqueados logo após a diligência por serem ínfimos, o que 

claramente consta nos detalhamentos de fls. 76 e 79 e na decisão de fls. 

81, em que consignei dessa forma.

Assim, rejeito o pedido de fls. 82/85.

À credora para impulso do processo, requerendo o que entender de 

direito.

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.: 285155 Nr: 4216-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILCE SILVA DE QUELUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO ALVES FILHO - 

OAB:7815-B, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT

 Processo n.º 4216-98/2012 (Cód. 285155)

Vistos...

Cumpra-se a decisão de fls. 32, primeiro parágrafo, alterando-se os dados 

do processo para constar que se trata de Ação Monitória.

Às partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias indicar as provas que 

ainda pretendem produzir, para fins de saneamento e delimitação.

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.: 391408 Nr: 6174-17.2015.811.0002

 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: KESLLY PEREIRA BEZERRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 3.375,00 (mil quatrocentos e dezessete reais 

e cinquenta centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

05 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 405544 Nr: 14249-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZEMAR DOS SANTOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DE AMAZONIA LTDA, 

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB-MT 16.943-A

 Processo n° 14249-45/2015 (Cód. 405544)

Vistos...

A fim de não resultar em cerceamento de defesa, acolho o pedido de fls. 

173/174 para converter o feito em diligência e determinar a expedição de 

ofício ao Consórcio Bradesco para informar a data da solicitação da 

transferência do bem e o motivo da demora. Consigne-se o prazo de 20 

(vinte) dias para resposta.

Assim feito, dê-se vista ao autor e corré Grande Motos Comércio de 

Veículos e Peças Ltda. para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias cada 

e, em seguida, à corré Yamaha Motor da Amazônia Ltda. para falar sobre 

o documento e oferecer seus memoriais, no prazo de 10 (dez) dias, 

voltando-se os autos 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.: 420404 Nr: 22215-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLESSANDER VANICI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo n° 22215-59/2015 (Cód. 420404)

Vistos...

Diante da concordância do autor quanto ao valor espontaneamente 

depositado pela ré, defiro o levantamento, conforme requerido às fls. 79.

Relativamente ao pedido da ré para cálculo das custas processuais, tal 

incumbência cabe à parte, que deverá assim proceder no website do 

Tribunal, confeccionar e recolher o valor da guia.

Comprovado o pagamento das custas, ao arquivo com as devidas baixas.

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.: 437337 Nr: 5322-56.2016.811.0002

 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: OSWALDO BARBOSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Processo nº 5322-56/2016 (Cód. 437337)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório, intime-se o autor para manifestar-se sobre 

a petição de fls. 82/83. Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445123 Nr: 9457-14.2016.811.0002

 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: MANOEL BATISTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

05 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 97227 Nr: 6633-34.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edileuza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566 - MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:OAB/MT 17.306

 Processo n° 6633-34/2006 (Cód. 97227)

Vistos...

Concedo à devedora a renovação do prazo para atendimento da ordem de 

fls. 155. Aguarde-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.: 240170 Nr: 1591-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, 

LUDGÉRIO JOSÉ BATISTA NETO, JOEL MARTINS MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE TEIXEIRA ALVES, VALDENIR DA 

SILVA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:143027/SP, MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, EDUARDO METELLO - OAB:3932/MT

 Processo n.º 1591-62/2010 (Cód. 240170)

Vistos...

Defiro o pedido de fls. 266/269, inclusive, quanto ao desfazimento, já 

autorizada por força da liminar de fls. 162.

Defiro, ainda, reforço policial, acaso necessário.

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.: 282470 Nr: 1276-63.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:20.283/RJ, Hisashi Kataoka - OAB:RJ 34.672

 Impulsiono estes para intimar a parte autora sobre o depósito efetuado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 322745 Nr: 19156-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ SIQUEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR BOSCARDIN, ORDALIA MARIA NUNES 

BOSCARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE PÓVOAS DE ABREU - 

OAB:17.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislaine Paula Costa 

Campos - OAB:15763

 Processo n.º 19156-34/2013 (Cód. 322745)

Vistos...

A irregnação do autor às fls. 510/515 não merece prosperar por ter 

verificado que os elementos da prova foram analisados pelo perito. No 

mesmo sentido, não procede o pleito de restituição dos honorários, 

considerando que a prova foi realizada pelo profissional.

Outrossim, caso a parte assim entenda e seja cabível, deverá proceder na 
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forma do art. 361, do NCPC.

Para colheita da prova oral, oportunidade em que inquirirei as testemunhas 

e tomarei os depoimentos das partes como prova do juízo designo 

audiência de instrução e julgamento para 24/04/2018, às 16:00h.

Intimem as partes, seus procuradores e testemunhas, desde que 

arroladas no prazo legal.

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.: 382673 Nr: 517-94.2015.811.0002

 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: RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo nº 517-94/2015. (Cód. 382673)

Vistos...

Analisando os autos, verifico que o laudo médico juntado às fls. 139/143 

não pertence a este processo, motivo pelo qual, determino seu 

desentranhamento.

Dessa forma, devolvo os autos ao cartório para as devidas correções e 

após, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389476 Nr: 5018-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMIRDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor 

na importância de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco 

reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do 

art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu 

apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

06 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393405 Nr: 7429-10.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor 

na importância de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).Para fins de liquidação 

da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e 

correção monetária pelo INPC desde o evento danoso.Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  d e v i d a s  b a i x a s  e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

06 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393425 Nr: 7450-83.2015.811.0002

 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: FRANCIELE MORAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor 

na importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

06 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402661 Nr: 12762-40.2015.811.0002

 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: VALDEMAR FERREIRA GREGÓRIO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram anexados 

tempestivamente. Impulsiono, ainda, para intimar a parte autora sobre os 

embargos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404669 Nr: 13756-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 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 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do 

art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu 

apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

05 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416781 Nr: 20339-69.2015.811.0002

 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: ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. CUSTODIO & CIA. LTDA - ME, SANDRO 

CAVALCANTE CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8920/B, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com 

Pedido Antecipação da Tutela de Reintegração de Posse, alegando o autor 

que em 02.08.2013 realizou contrato de prestação de serviços 

(construção), e como parte do pagamento pelos serviços prestados, 

entregou aos réus o veículo Celta, ano 2006/2007, no valor de R$ 

16.000,00 (dezesseis mil reais).No entanto, informa que os serviços não 

foram realizados pelos réus, motivo pelo qual requer em sede de tutela a 

busca e apreensão do respectivo veículo dado como parte do 

pagamento.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.Dessa forma, da análise dos documentos trazidos pelo autor, 

não vejo a possibilidade de concessão da medida por não estarem 

demonstrados os requisitos necessários a tanto.Dessa forma, da análise 

dos documentos trazidos pelo autor, não vejo a possibilidade de 

concessão da medida por não estarem demonstrados os requisitos 

necessários a tanto.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 ____/____/2016, às ____:____ horas, a 

ser realizada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 421756 Nr: 22887-67.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NORATO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor 

na importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 

e cinco reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

05 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436660 Nr: 4975-23.2016.811.0002

 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: ROSANA TORRES AVALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo n° 4975-23/2016. (Cód. 436660)Vistos...Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial.DESSA FORMA, considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio como 

perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, 

quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 

81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do 

NCPC.Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos 

e, caso queira, assistente técnico.Desde já arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela 

prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na 

forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a 

serem respondidos pelo expert:1) Informe o médico a real existência de 

invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial.2) 

O autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais?3) 

O autor possui todos os movimentos normais e originais dos membros 

afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos 

membros afetados.A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica 

desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos 

periciais.Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário 

para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as 

partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo 

pericial.Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

c o m u m  d e  0 5  ( c i n c o )  d i a s .  A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a 

sentença.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 06 de fevereiro de 

2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 283214 Nr: 2052-63.2012.811.0002

 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: INGRID BEATRIZ GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA, 

XANDBUREAU ARTE E FOTO PUBLICITÁRIA, C. ALEXANDRE FRUTUOSO - 

ME, SOUL PROPAGANDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - 

OAB:N° 9.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375, MOEMA VIANA REGINATO MENDES - 

OAB:12.023/MT, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - OAB:6593, 
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Wilber Norio Ohara - OAB:8261

 Processo n.º 2052-63/2012 (Cód. 283214)

Vistos...

Anote-se a prioridade de tramitação do feito por ser daqueles previstos na 

Meta 2 do CNJ.

Da análise dos autos, que me vieram conclusos para sentença, pude 

observar que a denunciada à lide Soul Propaganda Ltda. e seu patrono, 

lamentavelmente, não estão cadastrados no sistema Apolo, de forma que 

não tomaram ciência da certidão de impulso de fls. 161.

Assim, a fim de evitar arguição de nulidade por cerceamento de defesa, e 

já incluídos a litisdenunciada Soul Propaganda Ltda. e seu patrono no 

sistema Apolo, intime-a para no prazo de 10 (dez) dias manifestar 

interesse na dilação probatória, devendo, em caso positivo, indicar as 

provas que pretende produzir.

Não havendo manifestação ou havendo desinteresse, conclusos para 

sentença. Caso contrário, conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de janeiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 262187 Nr: 1351-39.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INEZ DE MACEDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

Declaratória c/c Danos Morais.Condeno a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva 

do art. 98, § 3º, do CPC .Custas processuais pela autora, cuja obrigação 

deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada 

no seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332664 Nr: 1361-78.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RAMOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora o contrato referente à linha 

telefônica n.°(65) 9318-7279.CONDENO a ré a proceder à reparação dos 

danos morais à autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação 

alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Condeno a ré, ainda, em custas 

processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por 

cento sobre a condenação.Para fins de liquidação da sentença o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 

evento danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação aqui 

discutida é extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a 

fixação (Súmula 362, do STJ ).Intime-se a ré para recolher as custas 

processuais com base na condenação, sob pena de serem anotadas às 

margens da distribuição em seu nome, a fim de lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, 

proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento.Esta 

sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 383530 Nr: 1094-72.2015.811.0002

 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: ELIVANDA FERREIRA AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora o contrato n.° 001176310/04486J, 

firmado com a ré, com apontamento de R$ 53,91 (cinquenta e três reais e 

noventa e um centavos).JULGO IMPROCEDENTES os pedidos quanto aos 

danos morais.No mais, CONFIRMO a tutela de fls. 48.Inobstante a autora 

não ter sido vendedora em todos os pedidos, mas considerando a figura 

da revelia, deixo de fixar honorários advocatícios em favor da ré. 

Arbitro-os, contudo, em favor da autora, na ordem de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Intime-se a ré 

para recolher as custas processuais com base no valor da causa, sob 

pena de serem anotadas às margens da distribuição em seu nome, a fim 

de lastrear eventual Execução Fiscal.Transitada em julgado, e não 

havendo manifestação, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393399 Nr: 7424-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSE MARCELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8194A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor 

na importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

06 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411120 Nr: 17267-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DUARTE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Assim não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da ré, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 
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Danos Morais para o fim de DECLARAR RESCINDIDO o contrato n.° 

021/05399299-1e das faturas indevidas dos períodos de maio a 

agosto/2015, bem como, CANCELAR as faturas desse período.CONDENO 

a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que 

fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).No 

mais, CONFIRMO a tutela de fls. 16.Por ter o autor decaído em parte 

mínima, além do quantum indenizatório, condeno a ré em custas 

processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por 

cento sobre a condenação.Para fins de liquidação da sentença, por 

tratar-se de relação contratual, os juros deverão contar-se desde a 

citação, à ordem de 1% ao mês, e a correção monetária desde a fixação, 

devendo ser utilizado o INPC/IBGE.Intime-se a empresa ré para 

recolhimento das custas processuais com base na condenação supra 

fixada, devendo emitir guia no site do TJMT, sob pena de serem anotadas 

às margens da distribuição para lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, 

proceder a sua execução, sob pena de arquivamento.Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 78062 Nr: 811-98.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Polaco Santi Mecanica Guincho Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO SANTA ELINA IND. E COMÉRCIO 

LTDA, TAVEIRA & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - OAB:17.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PATAH - OAB:90796, 

PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:OAB/MT 3150

 Processo n.º 811-98/2005 (Cód. 78062)

Vistos...

Expeça-se alvará de levantamento do valor incontroverso, conforme 

determinado às fls. 706, com as cautelas de praxe.

Expedido o alvará, conclusos para decisão da impugnação.

No mais, diante da propositura de Agravo de Instrumento contra a decisão 

que fixou multa e honorários advocatícios na fase de Cumprimento da 

Sentença, em que pese observar no sistema PJE que a liminar foi 

indeferida, determino que se aguarde o julgamento do referido recurso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 05 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 224302 Nr: 4494-07.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA OLIVEIRA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS 

- OAB:1766, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Processo n.º 4494-07/2009 (Cód. 224302)

Vistos...

Por observar que a petição de fls. 498/502 refere-se aos autos em 

apenso de Execução da Multa, em aplicação dos princípios da celeridade e 

economia, procedo ao seu desentranhamento para junta-los nos autos 

corretos. Inobstante, certifique a Sra. Gestora o ocorrido.

No mais, já cumpridas as obrigações aqui cobradas, inclusive, com 

sentença na fase de cumprimento, retornem os autos ao arquivo com as 

devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 05 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338134 Nr: 6398-86.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte 

autora o contrato n.°000000084938223, com apontamento de R$ 35,69, 

indicado às fls. 07.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos 

morais à autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Condeno a parte ré, ainda, em custas 

processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por 

cento sobre a condenação.Para fins de liquidação da sentença, o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54, do STJ ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a 

fixação (Súmula 362, do STJ ), considerando que a relação aqui discutida 

é extracontratual.Intime-se a ré para recolher as custas processuais com 

base no valor atualizado da condenação, devendo emitir guia a partir do 

site do TJMT. Não sendo pagas as custas pela ré, anotem-nas às margens 

da distribuição do feito em seu nome, com base na condenação supra 

fixada, a fim de lastrear eventual Execução Fiscal.Transitada em julgado, 

intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, na 

forma da lei, sob pena de arquivamento.Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 343270 Nr: 10495-32.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO AUGUSTO CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT, RENATA DE FREITAS NOVAIS - OAB:17.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Assim não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da ré, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

para DECLARAR INEXISTENTE com relação ao autor os contratos n.° 

2012941818829, 2012941819820, 2012941819838, 2012941819836 e 

2012941819822, com restrições de crédito, todos no valor de R$ 41,24 

constantes no extrato de fls. 30.Em consequência, CONFIRMO a tutela de 

fls. 36.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, 

no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Para fins de liquidação da sentença, o 

valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual, e correção monetária pelo INPC desde a fixação (Súmula 

362, do STJ ).Intime-se a ré para recolhimento das custas processuais 

com base no valor atualizado da condenação, devendo emitir guia no site 

do TJMT, sob pena de serem anotadas às margens da distribuição para 

lastrear eventual Execução Fiscal.Certificado o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 
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baixas e anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 352823 Nr: 17884-68.2014.811.0002

 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: LIGIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15.068, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - 

OAB:12.745

 Processo n.º 17884-68/2014 (Cód. 352823)

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 a quem coube a culpa pela não 

concretização do negócio, se a autora tinha conhecimento da concessão 

de limite parcial para financiamento e que o réu a contatou para rescindir o 

contrato e restituir o valor pago.

Para tanto, caberá à autora a prova de o réu vendeu o imóvel sem sua 

ciência e consentimento. Via oblíqua, caberá ao réu provar que a autora 

concordou com a rescisão por não possuir condições de assumir parcela 

superior ao montante liberado pela CEF e que se negou a firmar o termo de 

rescisão e receber o valor que o réu dispôs-se a devolver.

Já apresentadas provas, as partes requerem instrução oral consistente 

na oitiva de testemunhas. O réu também requer os depoimentos das 

partes.

Para colheita da prova oral, oportunidade em que tomarei os depoimentos 

das partes como prova do juízo, designo audiência de instrução e 

julgamento para 24/04/2017, às17:00h.

Caberá ao réu, por força do art. 450, do NCPC , indicar as pessoas que 

pretende ouvir, bem como, qualifica-los o quanto possível.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de janeiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416197 Nr: 20025-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ROSENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:

 Assim não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da ré, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Moral e Material para tão somente DECLARAR INEXISTENTE com 

relação ao autor o contrato n.° 2111261008, com restrições de crédito no 

valor de R$ 121,71, constantes no extrato de fls. 22. CONFIRMO a tutela 

de fls. 23.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais ao 

autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual, e correção monetária pelo INPC desde a fixação (Súmula 

362, do STJ ).Pelo princípio da sucumbência e considerando que o autor 

decaiu apenas no quantum indenizatório, condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados 

em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC.Intime-se a ré para recolhimento das custas processuais com 

base no valor atribuído à causa e na proporção em que sucumbiu, 

devendo emitir guia no site do TJMT, sob pena de serem anotadas às 

margens da distribuição para lastrear eventual Execução Fiscal.Certificado 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.Esta sentença 

é  p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 423339 Nr: 23736-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA OLIVEIRA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS 

- OAB:1766, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 DIANTE DISSO, ACOLHO a tese posta via de Exceção de 

pré-Executividade para DECLARAR a carência de ação por ausência de 

interesse de agir da credora.Em consequência, JULGO ESTA EXECUÇÃO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do 

NCPC.Por ter sido formada a relação processual, condeno a credora ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da credora, que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC , visto ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Por esse motivo isento a credora do 

pagamento das custas processuais.Por entender que a credora não agiu 

com a lealdade necessária a todas as partes em litígio, na forma prevista 

no art. 79 c/c art. 81, ambos do NCPC, condeno-a ao pagamento de multa 

no patamar de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, traslade-se cópia desta sentença para o feito principal e 

arquivem-se com as devidas baixas.Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442532 Nr: 8069-76.2016.811.0002

 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: REGINALDO ANDRADE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:

 Processo n° 8069-76/2016. (Cód. 442532)Vistos...Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial., DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução.Considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da Guarita, s/n, 

Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, 

CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da perícia, 

independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 422, do 

CPC.Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos 

e, caso queira, assistente técnico.Desde já arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela 

prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade.Na 

forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a 

serem respondidos pelo expert:1) Informe o médico a real existência de 

invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial.2) 

O autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais?3) 

O autor possui todos os movimentos normais e originais dos membros 

afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos 

membros afetados.A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica 
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desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos 

periciais.Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário 

para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as 

partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo 

pericial.Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

c o m u m  d e  0 5  ( c i n c o )  d i a s .  A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a 

sentença.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 02 de fevereiro de 

2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000591-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUCAS FERREIRA KRAIESKI (RÉU)

A. A. SABOIA EIRELI - ME (RÉU)

ALEXSANDRA ALVES SABOIA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000591-63.2017.8.11.0002 AUTOR: EZEQUIEL LOPES RÉU: 

ALEXSANDRA ALVES SABOIA, A. A. SABOIA EIRELI - ME, ANDERSON 

LUCAS FERREIRA KRAIESKI Vistos... Por observar que nem o autor, 

quanto seu patrono, deixaram de comparecer na audiência conciliatória 

outrora realizada, aplico ao autor multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça, no importe de 2% sobre o valor atribuído à causa. Diante da 

informação do autor no sentido de que o imóvel foi desocupado pelo 

inquilino, o que, inclusive, junta o autor fotografias do prédio (Id. 9473615), 

nos termos do art. 66, da Lei do Inquilinato[1], defiro a imissão do autor 

sobre a posse da coisa, condicionando o ato, contudo, à efetiva 

desocupação da coisa, o que deverá ser observado e certificado pelo Sr. 

Oficial de Justiça. Considerando que o réu não foi citado para a audiência 

por não ter o autor depositado diligência, redesigno a solenidade para 

21.03.2018, às 18:00h. Intime-se o autor e cite-se o réu conforme Id. 

5504651, consignando que a ausência de quaisquer das partes 

ocasionará na aplicação de multa por ato atentatório, conforme disposto 

no art. 334, § 8º, do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Art. 66. Quando o imóvel for 

abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do 

imóvel.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324750 Nr: 21142-23.2013.811.0002

 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: MUITOFACIAL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DOS SANTOS E CIA LTDA -ME, CLOVES 

CARVALHO DE ALMEIDA FILHO, CRISTIANE DOS SANTOS, .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 448018 Nr: 10940-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA, LUIS BATISTA DE 

MACEDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE SHOPPING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Vistos etc.

 Processo com audiência de instrução e julgamento designada para o 

próximo dia 27.02.2018, contudo, encontra-se pendente de apreciação o 

petitório de fls. 67, pelo que passo a analisa-lo.

A parte requerida postulou pela expedição de ofício à Delegacia de Polícia 

Civil para identificação dos policiais militares que atenderam a ocorrência 

dos fatos discutidos nos autos, porém, compulsando os autos constatei 

que os mesmos se encontram identificados às 12v, sendo eles, 3º SGT 

PM Queiróz e PM Xavier.

Em sendo assim, nos termos do art. 455, § 4º, III, do Código de Processo 

Civil, expeça-se ofício requisitório ao Comando da Polícia Militar, para que 

apresente os policiais acima nominados na audiência de instrução e 

julgamento já marcada, a fim de serem inquiridos como testemunhas.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 92846 Nr: 2487-47.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308692 Nr: 4657-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FK MODAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI andrade neitzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ TIMOTEO DE 

LIMA, para devolução dos autos nº 4657-45.2013.811.0002, Protocolo 

308692, 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425863 Nr: 25073-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007433-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUSTODIO DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1007433-59.2017.8.11.0002 AUTOR: ELZA CUSTODIO DO AMARAL RÉU: 

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME, BANCO BRADESCO SA Vistos, em 

correição. Cuida-se de Ação Declaratória Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais por ato ilícito e repetição de Indébito, com 

pedido de Tutela Antecipada, proposta por ELZA CUSTÓDIO DO AMARAL 

em desfavor de PARANÁ CRED e BANCO BRADESCO. Aduz a autora que, 

é idosa e pensionista do INSS, tendo realizado com a ré, 7/5/2012, 

empréstimo consignado: Contrato: 710901194, no valor de R$ 2.521,75 

(dois mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), a ser 

pago em 58 parcelas de R$ 84,05 (oitenta e quatro reais e cinco 

centavos). Ao procurar informação quando cessaria os descontos do 

referido empréstimo foi informada que haviam outros 2 empréstimos em 

seu nome, os quais não havia contratado, sendo que um inclusive foi 

realizado na mesma data do que realizou e encontra-se quitado. Assim, 

pugnou pela concessão de tutela antecipada para determinar que o Banco 

requerido efetue a suspensão/cancelamento do empréstimo, contrato 

n.770162754; e outros que por ventura existirem em seus cadastros de 

forma indevida, sob pena de multa diária. Pediu, ainda, pela inversão do 

ônus da prova e pela concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 

do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Visa a autora a suspensão dos descontos em 

seus proventos por parte do requerido, pois afirma serem indevidos. Da 

apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados 

restaram evidentes no caso, pois restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo 

incontestável a existência de prejuízo para a demandante caso tenha que 

aguardar o término da demanda para a interrupção dos descontos em sua 

aposentadoria, o que compromete sua subsistência, principalmente por se 

tratar de pessoa idosa. Neste diapasão, é perfeitamente cabível o 

deferimento do pedido de suspensão dos descontos em sua folha de 

pagamento, haja vista que não é plausível que a autora e continue a pagar 

por despesa que, supostamente, não foi por ela realizada. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada pela Ficha de Consulta de 

Empréstimos Consignados do INSS acostada à exordial, indicando o 

existência dos empréstimos consignados no benefício da requerente por 

parte do Banco requerido. 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. E se demonstrado que os descontos em folhas eram devidos, 

poderão retornar, sendo apenas prorrogado o pagamento. 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 o Banco requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, suspenda os descontos realizados na folha de 

pagamento da autora, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), 

limitada ao valor da causa. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 20 de março de 2018, às 17horas, constando que 

a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Por fim, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, determino que o banco 

réu junte a cópia dos contratos que deram origem às dívidas em 

discussão, no prazo da defesa. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 3 de outubro de 2016. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005854-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DE SOUZA ELAMRAOUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINY BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005854-76.2017.8.11.0002 AUTOR: SIMONE APARECIDA DE SOUZA 

ELAMRAOUI RÉU: ANA CAROLINY BARROS Vistos, em correição. 

Cuida-se de Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por SIMONE APARECIDA DE SOUZA em desfavor de ANA 

CAROLINY BARROS. Aduz que, vendeu para a requerente metade das 

quotas sociais da Empresa TS Representações Comerciais Ltda., pelo 

valor de R$15.000,00, ingressando no quadro societário da empresa em 

17/11/2014. Contudo, a requerida não pagou à requerente a importância 

referente à compra da aludida cota, apesar de devidamente notificada. 

Afirma que, a empresa se viu obrigada a alugar outro imóvel, e por causa 

da mudança de endereço se faz necessária a alteração do Contrato 

Social perante a junta comercial, ato que exige a assinatura de todos os 

sócios, contudo a requerida se recusa a assinar a alteração contratual no 

que concerne ao atual endereço, o que lhe tem causado transtornos 

perante os fornecedores. Assim, requer a concessão de tutela de 

urgência para determinar que a JUCEMAT faça a alteração do contrato 

social da empresa TS Representações Ltda., no que concerne ao 

endereço. Os autos vieram conclusos para decisão. Fundamento e 

decido. Pois bem. Visa a requerente a concessão de tutela de urgência 

para que seja determinada a alteração do endereço da Empresa TS 

Representações Ltda. perante a Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso – Jucemat. Todavia, referida pessoa jurídica não integra a 

presente lide de forma que, no presente caso, verifica-se a ausência de 

legitimidade ativa da requerente no que concerne ao pedido de urgência. 

Isso porque, embora a requerente seja a administradora isolada da 

referida empresa o fato é que a personalidade da pessoa jurídica não se 

confunde com a da pessoa física, de forma que a autora não pode 

requerer em nome próprio direito alheio (art. 18 do CPC). Neste sentido é a 

jurisprudência: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CELEBRADOS ENTRE 

UMA EMPRESA E SOCIEDADES DE QUE É SÓCIO O AUTOR - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DE 

PARTE. Tendo os contratos de representação comercial sido firmados 

entre a empresa demandada e as sociedades de que o autor é sócio, à 

obviedade não pode o mesmo postular, em nome próprio, possível direito 

das pessoas jurídicas, incidindo na hipótese o princípio segundo o qual a 

pessoa do sócio não se confunde com a sociedade, sendo imperioso 

diante disso o reconhecimento de que lhe falta legitimidade ativa "ad 

causam" para o feito. A desconsideração da personalidade jurídica não 

pode ser invocada para justificar a ilegitimidade ativa 'ad causam', pois o 

instituto tem a finalidade de coibir abusos dos sócios em nome da pessoa 

jurídica.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.614542-1/001, Relator(a): Des.

(a) Pereira da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2012, 

publicação da súmula em 30/11/2012) (negritei) “AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CELEBRADOS ENTRE 

UMA EMPRESA E SOCIEDADES DE QUE É SÓCIO O AUTOR - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DE 

PARTE. Segundo expressa a Lei Adjetiva Civil, artigo 6º, não se pode 

admitir a postulação de direito alheio em nome próprio, encontrando, assim, 

impedida a pessoa física de buscar a tutela jurisdicional em defesa de 

direitos da pessoa jurídica de que é sócia. Tendo os contratos de 

representação comercial sido firmados entre a empresa demandada em 

ação de cobrança e as sociedades de que o autor é sócio, à obviedade 

não pode o mesmo postular, em nome próprio, possível direito das 

pessoas jurídicas, incidindo na hipótese o princípio segundo o qual a 

pessoa do sócio não se confunde com a sociedade, sendo imperioso 
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diante disso o reconhecimento de que lhe falta legitimidade ativa "ad 

causam" para o feito.” (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.389257-5/000, 

Relator(a): Des.(a) Vieira de Brito , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , 

julgamento em 10/09/2003, publicação da súmula em 20/09/2003) (negritei) 

De tal modo, ante à ilegitimidade da parte autora não há como conceder o 

pedido de urgência. No mais, no caso, entendo não ser cabível a emenda 

à inicial tendo em vista que o pedido de urgência formulado não guarda 

qualquer relação com o objeto da ação, qual seja a cobrança de valores 

referentes à venda das quotas sociais da empresa. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão da 

tutela de urgência pleiteado pela parte autora. Em que pese a 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a audiência não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual. Desse modo, designo para o dia 20 de março 

de 2018, às 16h30, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC/2015). Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 335, ambos 

do CPC). Por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o Sr. Oficial de 

Justiça qualificar os ocupantes do imóvel. Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 12 de 

setembro de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008324-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS OAB - MT23814/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008324-80.2017.8.11.0002 

AUTOR: SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA RÉU: HELENA DE PAULA 

CORTEZ KISS Vistos etc. Indefiro a citação por hora certa (Id. 11447283), 

por entender que não foram preenchidos os requisitos do artigo 252 do 

CPC, uma vez que a citação por hora certa está condicionada a suspeita 

de ocultação pelo oficial de justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando 

de ocultação, realizar a citação por hora certa. Ademais, não há nos autos 

informação de que a requerida esteja se ocultando com a intenção de 

frustrar o ato citatório, conforme se observa da certidão de Id. 11266287, 

a qual informa que esta não estava no local na oportunidade em que o 

Oficial lá esteve. Posto isso, determino seja renovado o mandado de 

citação, salientando ao Sr. Oficial de Justiça que havendo suspeita de 

ocultação da parte requerida deverá adotar as providências necessárias 

para o cumprimento do art. 252 do CPC, com os benefícios do art. 212, §2º 

do CPC. Finalmente, diante da não citação da parte requerida, bem como 

pela inexistência de tempo hábil para cumprimento do mandado, redesigno 

o ato conciliatório para o dia 11/04/2018, às 14h a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000415-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON ALCANTARA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CANDIDO (RÉU)

OSVALDO TOMÁS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000415-50.2018.8.11.0002 

AUTOR: RUBSON ALCANTARA DE OLIVEIRA RÉU: OSVALDO TOMÁS, 

ANDREIA CANDIDO Vistos etc. Da detida análise da petição inicial, 

constatei que embora a parte autora tenha nominado a ação como “ação 

monitória de cobrança”, formulou pedidos referentes à ação de cobrança 

e ao procedimento comum, os quais divergem diametralmente da ação 

monitória. Sendo assim, recebo o processo como ação de cobrança por 

não compor os requisitos necessários para ação monitória, conforme art. 

700, § 2º CPC. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 11/04/2018, às 14h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

mandado, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004111-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE RODRIGUES SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAB PERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004111-65.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: JOAB PERES OLIVEIRA, LAIANE RODRIGUES SOUSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA 

DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES Vistos, etc. JOAB 

PERES DE OLIVEIRA E LIANE RODRIGUES SOUSA OLIVEIRA propuseram a 
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presente ação ordinária de cobrança de seguro e reparação por danos 

morais em face de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ADPVAT (Protege 

Auto), sob o argumento de que são proprietários do veículo marca 

Chevrolet, modelo S10 LT, ano 2014/2014, placa QBH, tendo firmado com 

a requerida seguro do veículo, o qual, a seu turno, foi roubado na data de 

10.03.2016. Aduzem que no dia seguinte (11.03.2016) comunicaram o 

roubo à associação requerida que exigiu uma série de documentos 

necessários para pagamento da verba indenizatória, o que prontamente 

atendido pelos autores, bem como foram orientados a “não pagar as 

parcelas vincenda do financiamento do veículo solicitando procuração 

para quitar o saldo devedor junto à financeira”, o que não foi 

providenciado pela associação requerida. Afirmam que passados 07 

meses da abertura do sinistro a requerida não procedeu com o pagamento 

da verba indenizatória, causando-lhe, desta forma, prejuízos de ordem 

moral. Assim, requerem a condenação da associação requerida ao 

pagamento da verba indenizatória na importância de R$ 67.116,00, bem 

como ao pagamento de danos morais. Juntou documentos (id. 3308297). 

Realizada audiência de conciliação as partes informaram a impossibilidade 

de realizarem acordo (id. 4882696). Na sequência a requerida apresentou 

contestação (id. 5041932), sustenta inexistência de relação de consumo 

entre as partes e impugnando a justiça gratuita concedida aos autores. No 

mérito, assevera que o veículo foi apreendido pela autoridade policial e já 

se encontra na posse dos autores desde o dia 20.01.2017, razão pela 

falece os autores do direito de receber a indenização por danos materiais 

perseguida nos autos. Insurge também em face do pedido de dano moral, 

requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou 

documentos (id. 5041936 a 5042010). No id. 5880886 a parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Instadas as partes para 

manifestarem quanto a produção de provas, elas quedaram-se inertes, 

consoante certificado no id. 9646134. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Cumpre anotar que a hipótese em apreço 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do 

Código de Processo Civil, uma vez que os documentos encartados aos 

autos são suficientes para formar o meu convencimento, não havendo 

necessidade da realização de prova oral no presente caso. Da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Inicialmente, ressalto que no presente 

caso se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois apesar 

da requerida ser uma associação sem fins lucrativos, enquadra-se na 

definição de prestadora de serviços aos autores, que efetuavam 

pagamentos mensais em contraprestação aos serviços de proteção a seu 

veículo. Nesse sentido: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RÉ. REJEIÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA 

INDEVIDA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE 

PROVIDO. [...] 2. Associação sem fins lucrativos que oferece serviços de 

seguro de veículo mediante contraprestação de seus associados 

enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º do 

Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizada a relação de 

consumo entre as partes e ensejando a aplicação do referido diploma 

legal.[...]" (TJDF - Acórdão n.805112, 20130110093705APC, Relator: 

ANTONINHO LOPES Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 23/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 209) "CIVIL, 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA. REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE 

TRANSPORTADORES. APLICAÇÃO DO CDC. PREVISÃO CONTRATUAL. 

PARCELAS EM ATRASO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO ÊXITO. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA 

MISERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE. 

NÃO CONHECIMENTO. "2. 'A associação sem fins lucrativos que oferece 

serviços de seguro de veículo mediante contraprestação de seus 

associados enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 

3º do Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizada a relação 

de consumo entre as partes e ensejando a aplicação do referido diploma 

legal" (Acórdão n.805112, 20130110093705APC, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento:23/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 223). Tal 

constatação ganha reforço na hipótese em que o contrato celebrado entre 

a associação e o associado prevê expressamente a incidência das 

normas do CDC.' (TJDF - Acórdão n.914226, 20130410037402APC, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 27/01/2016. 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a norma consumerista deve ser 

aplicada ao caso, assim como já ressaltado no despacho inicial. Da 

gratuidade da justiça A requerida contesta a concessão do benefício da 

justiça gratuita à parte autora, alegando que ela possui condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, sobretudo “pagava, 

mensalmente, proteção veicular em valor aproximado de R$ 300,00 

(trezentos reais) para proteção de veículo de valor aproximado de R$ 

67.000,00”. Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido 

elaborado para revogar a concessão do benefício de gratuidade judiciária, 

à vista de que o ônus da prova quanto à capacidade financeira da autora 

recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste 

modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se 

limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer 

provas. Além do que, em consulta ao sistema Infojud não foi constatado a 

existência de declaração de imposto de renda, sendo certo, ainda, que em 

busca de bens junto ao Renajud, foi localizado apenas o veículo descrito 

nos autos e um veículo marca/modelo Corsa Classic, ano 2003/2004, bens 

estes que, por si só, não comprovam a capacidade financeira dos autores 

de arcar com custos do presente processo. A esse propósito: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida à parte autora. Do mérito Pretende a parte autora a condenação 

da requerida ao pagamento da verba indenizatória no importe de R$ 

67.116,00 em virtude do roubo do veículo que era segurado pela 

requerida, além de danos morais decorrentes da demora no pagamento da 

verba. Pois bem, é fato incontroverso nos autos a relação jurídica havida 

entre as partes, o roubo do veículo segurado e a ausência de pagamento 

da verba securitária por parte requerida, a qual, em sua peça de defesa, 

se limitou a informar que o veículo foi localizado e devolvido aos autores, o 

que afastaria a pretensão patrimonial deduzida pelos autores. Ocorre, 

contudo, que a localização do veículo ocorreu depois de decorrido 

aproximadamente 10 meses da abertura do procedimento de sinistro, 

sendo, portanto, evidente a desídia da requerida em providenciar o 

pagamento da indenização em prazo razoável, uma vez que os autores já 

tinham providenciado toda a documentação solicitada, inclusive 

procuração pública em favor da requerida com poderes para dispor do 

veículo. Assim, comunicado o roubo do bem segurado e providenciado a 

documentação correlatada, o pagamento da verba securitária se mostra 

medida cogente, pois a posterior localização do bem não pode servir de 

causa impeditiva para o pagamento da indenização, cujo dever foi 

constituído logo após o roubo do bem e há tempo era devido. Sobre o 

assunto: “Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança. Roubo do bem 

segurado. Localização do veículo após a entrega dos documentos 

necessários à liquidação do sinistro, porém, antes do pagamento da 

indenização securitária. (...). Comunicado o roubo do veículo segurado e 

entregue a documentação exigida para o pagamento da indenização 

securitária, inclusive o DUT devidamente assinado e com firma 

reconhecida, obriga-se a seguradora a pagar referida indenização, ainda 

que o bem seja posteriormente localizado, pois a transferência da 

propriedade de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, ato que, diante 

das peculiaridades da espécie, consumou-se com a entrega do DUT. 

Recurso não provido.” TJSP – Apelação n. 00068949620108260533, 

Relator Cesar Lacerda, julgado em 09.03.2015) Portanto, os autores fazem 

jus ao recebimento da quantia R$ 67.116,00, que corresponde aos termos 

contratuais, quer seja, 100% do valor do bem constante na Tabela FIPE, 

conforme documentos juntados às fls. 16 e 28 do id. 3308297, cuja 
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quantia tampouco foi impugnada especificamente pela parte requerida em 

sua defesa. No entanto, diante da existência de financiamento que recai 

sobre o veículo, a verba indenizatória deverá ser utilizada para quitação 

do financiamento e eventual saldo positivo deverá ser pago aos autores, 

mediante entrega do veículo à associação requerida. Do dano moral 

Conforme acima já mencionado, a relação de direito material judicializada 

está sujeita à legislação protetiva do consumidor, justamente por encerrar 

nítida relação de consumo. Nesse contexto, dispõe o art. 14, do Código de 

Defesa do Consumidor que o fornecedor do serviço responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus 

serviços. Pois bem, da análise dos autos, verifico que é fato 

incontroverso, que o veículo dos autores foi roubado em 10.03.2016 e 

mesmo depois de providenciado a documentação para pagamento da 

verba securitária, a requerida mantem-se inerte deixando de pagar o valor 

devido aos autores, o que motivou a propositura da presente ação em 

novembro/2016, quando já ultrapassados aproximadamente 08 meses do 

sinistro. Assim, na espécie o dano moral decorre como corolário natural do 

ato ilícito praticado pela requerida que, pela má prestação de serviço, agiu 

de forma negligente ao deixar de promover o pagamento da verba 

securitária em tempo razoável. Logo, é ilícita a atitude da requerida que 

presta um serviço ineficiente e negligente, ferindo os deveres anexos do 

contrato, quais sejam, a boa-fé objetiva e a lealdade, causando prejuízo 

aos autores, que privados da posse do bem, não puderam usufruir da 

verba securitária para recomposição do seu patrimônio. Saliente-se, ainda, 

que a requerida não apresentou qualquer justificativa acerca da ausência 

de pagamento da verba. Sobre o assunto colaciono os seguintes julgados: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. CULPA DO SEGURADO. APÓLICE 

QUE PREVÊ COBERTURA PARA DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO DE 

TERCEIRO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

REALIZADO APÓS QUATRO MESES. DEMORA EXCESSIVA E 

INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADADO. (...) (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0008333-15.2014.8.16.0038/0 - Fazenda Rio Grande - Rel.: 

Camila Henning Salmoria - - J. 27.03.2015) “DIREITO DO CONSUMIDOR - 

CONTRATO DE SEGURO - COBERTURA DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM 

CARTÃO DE CRÉDITO - OCORRÊNCIA DO SINISTRO - EXCESSIVA E 

INJUSTIFICADA DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - 

APONTAMENTO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA 

CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há 

controvérsia sobre a contratação de seguro para a hipótese de 

desemprego involuntário para garantia do pagamento do saldo devedor do 

cartão Riachuelo. Também é certo que, feita a comunicação do sinistro, a 

ré levou mais de 90 dias, da comunicação do fato, para o pagamento da 

indenização. 2. Trata-se de demora excessiva e injustificada que 

configura má prestação de serviço que ocasionaram consequências 

danosas à consumidora. 3. Irretocável a sentença que reconheceu tal fato 

e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. 

(...)” (TJDF – Recurso n. 20140110985556, Relator Demetrius Gomes 

Cavalcanti, julgado em 26.05.2015). À guisa destes fatos, e diante da 

ausência de qualquer justificativa para a ausência de pagamento da verba 

securitária, deve ser considerado como ato ilícito decorrente da má 

prestação de serviços que certamente enseja indenização por danos 

morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

desmerecendo qualquer relevância ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva. 

Além do que, é indubitável o descaso da requerida, em não solucionar 

prontamente a falha na prestação de seu serviço, que fere a 

razoabilidade, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que 

possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou 

uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de 

ordem moral. Assim, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pelos autores, cumpre-me, agora, examinar somente a 

fixação do seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[1]. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras do autor e da parte requerida e os transtornos 

sofridos pelos autores, bem como considerando que pelas provas 

contidas nos autos a extensão do dano foi moderada, entendo justa a 

indenização a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo 

da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, 

o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e 

penalizante[2]” e a conduta arbitrária do requerido foi grave, motivo porque 

deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Do dispositivo Com estas 

considerações e fundamentos, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais para condenar requerida ao pagamento da verba securitária no 

importe de R$ 67.116,00 aos autores, acrescidos de correção monetária 

mensal pelo INPC a partir do sinistro e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, cuja quantia, contudo, deverá ser utilizada para quitação 

do financiamento e eventual saldo positivo deverá ser destinado aos 

autores, mediante entrega do veículo à associação requerida. Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento aos autores do valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá 

ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, 

contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que in casu é desde a data 

de 11.03.2016, quando o valor da indenização deveria ser pago, 

considerando o prazo de 30 dias para o pagamento. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Por fim, condeno a 

requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em quinze por cento (15%) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in, Perdas 

e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 

904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008327-35.2017.8.11.0002 

AUTOR: LUZINAURA FERREIRA COSTA OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Acolho à emenda 

da inicial constante no Id. 11434628, a fim de que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da falha na 

prestação do serviço. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 11/04/2018, às 

15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007853-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007853-64.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

REQUERIDO: SEBASTIANA GONCALVES Vistos. Aportou aos autos 

petição da parte autora informando o endereço atualizado da parte 

requerida, requerendo a redesignação da audiência de conciliação, 

consoante Id. 11521679. Pois bem, diante da não citação da parte 

requerida, bem como diante da inexistência de tempo hábil para expedição 

de mandado de citação e cumprimento até a realização da audiência já 

designada nos autos, redesigno o ato para o dia 11/04/2018, às 16h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida no 

endereço informado no Id. 11521679, consignando-se as deliberações 

contidas na decisão de Id. 10880204, com os benefícios do art. 212, §2º 

do CPC. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008855-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008855-69.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, CANDIDA ROSA PAIN 

DA COSTA, MARIA JOSE DE SOUZA, MARIA ADRIANA DE SOUZA 

CAMPOS, ENEIDA CANUTO MACIEL, IZAIAS DE SOUZA, ZOZIMO MATIAS 

DE AMORIM, ZILDETTE PINTO DA SILVA, DIOMEDES JOSE PEREIRA, 

MARIANA DA GUIA FRANCA REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS 

S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Acolho a emenda da 

inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos, pelo que 

determino a retificação do polo ativo conforme petição de Id. 11541172. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO 

DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINARES 

ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO – SEGURO 

HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE 

DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – 

INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO NO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 18/04/2018, às 14h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 
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ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000855-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA BARROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

GONCALO AMARANTE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000855-46.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: GONCALO 

AMARANTE DE ALMEIDA, ANGELINA BARROS DE ALMEIDA Vistos, etc. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 18/04/2018, às 14h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

mandado, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), a qual fica 

adstrita ao disposto no art. 72 da Lei 8.245/91, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do 

CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000855-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA BARROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

GONCALO AMARANTE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000700-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIESEL CAMINHOES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000700-43.2018.8.11.0002 

AUTOR: JOAO BATISTA DA SILVA RÉU: CANDIESEL CAMINHOES EIRELI - 

ME Vistos etc. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova De entrada, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela demandada 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei Nº 8.078/90, subordinando-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OFICINA 

MECÂNICA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBSTITUIÇÃO DE 

PEÇA DEFEITUOSA. CDC. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Agravo 

retido. Ao magistrado, a quem a prova é dirigida, cabe decidir a respeito da 

pertinência da produção probatória, nos termos do disposto no artigo 130 

do CPC. Falha na prestação de serviços. Em havendo falha na prestação 

dos serviços prestados pela mecânica/demandante, há de ser o valor 

pago restituído ao consumidor. Inteligência do artigo 20, inciso II, do CDC. 

(...) (Apelação Cível Nº 70061826624, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

23/04/2015). Por esse viés, razão assiste à parte requerente no tocante 

ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que a requerida reúne 

melhores condições probatórias para a resolução da lide, em detrimento 

da hipossuficiência da parte requerente. Deste modo, inverto do ônus da 

prova, conforme postulado. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18/04/2018, às 15h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003947-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

ELIANDRO ALVES MAURICIO (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo (retro), 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 433133 Nr: 2884-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Salvo melhor juízo, não há informação nos autos quanto aos dados 

bancários da exequente para a expedição de alvará. Destarte, nos termos 

da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o presente feito 

a fim de intimar a parte em questão para, no prazo de 05(cinco) dias, 

informar nos autos a instituição bancária, agência, conta corrente e CPF 

ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a transferência dos valores 

deverá se operar, tudo nos termos da sentença retro e poderes 

outorgados. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 270056 Nr: 10043-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMR COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO HÉLIO DA COSTA 

NETO - OAB:43435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23167-A/MT

 Da análise dos presentes autos e, salvo melhor juízo, não há informação 

nos autos quanto aos dados bancários da exequente para a expedição de 

alvará. Destarte, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte em questão para, no 

prazo de 05(cinco) dias, informar nos autos a instituição bancária, 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da sentença 

retro e poderes outorgados. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 326412 Nr: 22768-77.2013.811.0002

 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: IVONETE ANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGOS NUNES - 

OAB:19.341/A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 225,54 (duzentos e vinte e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos), sob o contrato de nº 

666560668294817; condenar a requerida ao pagamento em favor da 

autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, 

cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 30/06/2009 

(Súmula 54, STJ).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, 

I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos.Considerando que “na 

ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior 

ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, 

STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na 

verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 05 de Fevereiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 343470 Nr: 10646-95.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BANCP PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Considerando que a parte autora até o momento não foi intimada para 

apresentar impugnação à contestação de fls. 114/138, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte em questão para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar-se a respeito da contestação referida. Julio 

Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388454 Nr: 4385-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO GARRASTAZU DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA - OAB:3127-A, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro 

extinta esta ação proposta por Emílio Garrastazu de Oliveira Santos em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Trescinco Z 

Corretora de Seguros Ltda., com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC e, 

determino o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixado este em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerido, ante a natureza da 

causa, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação 

dos serviços e do tempo despendido.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 10 de agosto de 2017.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 439610 Nr: 6589-63.2016.811.0002

 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: MIRIAN SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - 

OAB:19396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:13.245-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na petição 

inicial e condeno a requerida a ressarcir à autora, de forma simples, a 

quantia de R$ 160,21 (cento e sessenta reais e vinte um centavos), sendo 

que tais valores deverão ser atualizados no importe de 1% a.m, nos 

termos do art. 406, do Código Civil c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional, a partir da citação (02/06/2016 – fl.39) e correção 

monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da data do pagamento 

indevido.Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inc. I do CPC.Em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, 

do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por 

ser beneficiário da justiça gratuita.Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 1º de fevereiro de 2018. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 297803 Nr: 18268-02.2012.811.0002

 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: GONÇALO XAVIER NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) Dr.(a) Eduardo 

Augusto Bordoni Manzeppi a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

NCPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 378600 Nr: 25760-74.2014.811.0002

 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: RICARDO CORREIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA BENEDITA CORREIA 

SILVA - OAB:12.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:17688, 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8312 A, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 428917 Nr: 87-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIL DREER DABIEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13-431-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA AYALA MENDES 

FERREIRA - OAB:19396

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado às fls. 113, sendo constrito o valor de R$ 1.970,25 (um 

mil novecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), cuja quantia 

transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 06 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 438878 Nr: 6209-40.2016.811.0002

 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: HAWAII INDUSTRIA COMERCIO DE SORVETE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEMAC S.A GRUPOS GERADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:56.888-A, Fábio Korenblum - OAB:92.135-A

 Por meio da presente certidão intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo perito 

(R$ 4.334,94), e, em caso de concordância, venha a parte requerente 

efetuar o depósito do valor integral, nos termos da decisão de fl.124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 261561 Nr: 874-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDAVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. FERNANDES RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA - 

ME, WANDERLEY FERNANDES RIBEIRO JUNIOR, ALEMI JOSÉ, CELI DIVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Arthur da Rocha Capilé - 

OAB:6187MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB 6.848-B 

MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13096B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido o pedido de fl. 133/135, razão pela qual realizei busca do 

endereço dos executados Wanderley Fernandes Ribeiro Junior e Celi 

Divino junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados 

da Secretaria da Receita Federal, Sistema Renajud e Sistema Bacenjud, 

conforme extratos em anexo.

Assim, venha a parte exequente, em 10 (dez) dias, indicar o endereço que 

deve percorrer o Sr. Oficial de Justiça, bem como, depositar a diligência 

correspondente. Após, expeça-se mandado visando citação dos 

executados acima descritos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 07 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413479 Nr: 4218-43.2015.811.0041

 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: ALCIDES EDUARDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 21/03/2018, às 14h00, a ser 

realizada na Center Clin, localizada na Rua Barão de Melgaço esquina com 

a Major Gama, n. 2403, em Cuiabá - MT. Contato: (65) 3023-1920 - Perita 

Judicial: Dra. Cynara Moniz.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 419406 Nr: 21707-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DE SOUZA RODRIGUES, CATARINA DA SILVA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 17/03/2018, às 08h00, na Rua 

Noronha dos Santos, Quadra 04, Lote 07, Bairro São Gonçalo em Várzea 

Grande - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 429629 Nr: 594-69.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA CABRAL DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLÁUDIO JAQUES JUNIOR, CRISTIANE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14234/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169, RAPHAEL 

NAVES DIAS - OAB:14847, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 240411 Nr: 1690-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AFONSO DE SIQUEIRA, CREUSA BRUNO 

DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos etc.

Da análise dos autos verifico que em razão da divergência dos valores 

apresentados pelas partes os autos foram encaminhados ao Contador 

Judicial para apuração do valor devido de acordo com a sentença 

proferida nos autos (fls. 680 e 690).

Às fls. 681 e 691 aportou aos autos planilhas de cálculo elaboradas pelo 

Contador Judicial na qual apurou a existência de um saldo devedor 

remanescente no valor de R$ 1.866,12 em 14/11/2017.

Em seguida as partes foram devidamente intimadas para manifestarem a 

respeito do cálculo, porém apenas a parte autora apresentou 

manifestação concordando com o valor apurado pelo Contador Judicial, 

bem como requereu a penhora do valor remanescente (fl. 691), conforme 

se observa às fls. 694.

Desse modo, homologo o cálculo apresentado pelo Contador deste juízo 

às fls. 691, tendo em vista que este se encontra em consonância com as 

determinações contidas nos autos, razão pela qual fixo a quantia de R$ 

1.866,12, como saldo devedor remanescente.

 Outrossim, acolho o pedido formulado pelo autor à fl. 691, razão pela qual 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome do 

devedor por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado às fls. 

690, sendo constrito o valor de R$ 1.866,12 (um mil oitocentos e sessenta 

e seis reais e doze centavos), cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 06 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 269381 Nr: 9666-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PINTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA BRAZ NASSADEN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido o pedido de fl. 105, razão pela qual realizei busca do 

endereço do executado junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma 

base de dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema Renajud, 

Sistema SIEL e Sistema Bacenjud, conforme extratos em anexo.

Assim, venha a parte exequente, em 10 (dez) dias, indicar o endereço que 

deve percorrer o Sr. Oficial de Justiça, bem como, depositar a diligência 

correspondente. Após, expeça-se mandado visando citação dos 

executados acima descritos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 07 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 291389 Nr: 11119-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8559, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:

 Da análise dos presentes autos e salvo melhor juízo, o subscritor da 

petição de fl. 185 não possui poderes nos autos para levantamento de 

valores. Destarte, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da 

CNGC, impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte em questão 

para, no prazo de 05(cinco) dias, regularizar a questão apontada. Julio 

Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351046 Nr: 16625-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIBELTO RIBEIRO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP, ALINE GOMES WERNECK - OAB:242525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca 

do endereço da requerida junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui a 

mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema 

RENAJUD, Sistema Bacenjud e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, 

sendo localizados dois novos endereços da parte requerida, conforme 

extrato em anexo.

Nesses termos, determino que seja expedido novo mandado visando à 

citação da parte requerida para ser cumprido nos seguintes endereços: 

Rua A-C, s/n, Lote 03, Quadra 24, Jardim Paula II e Rua Pernambuco, s/n, 

Bairro Nova Várzea Grande, ambos nesta Comarca.

Ainda, expeça-se carta precatória para ser cumprida no endereço 

Avenida Joaquim Constantino, nº 3.025, Vila Nova Prudente, em Presidente 

Prudente/SP.

Assim, venha a parte autora, em 10 (dez) dias, depositar a diligência 

correspondente.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 06 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 401106 Nr: 11934-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DOS ESPORTES VARZEAGRANDENSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO CARVALHO DE BRITO - 

OAB:OAB/ES 11.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada (fl. 52), 

razão pela qual na dada de 01/02/2018 realizei ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome dos devores por meio do Sistema 

BACENJUD, no montante indicado pelo exequente, sendo constrito o valor 

de R$ 283,63 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos).

No entanto, em 05/02/2018 a parte executada requereu o desbloqueio do 

valor penhorado e informou ter realizado o pagamento do débito no valor 

de R$ 1.732,42 (um mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois 

centavos) em 15/09/2017.

Pois bem. Conforme, acima mencionado a parte requerida realizou 

depósito da quantia de R$ 1.732,42 (um mil setecentos e trinta e dois reais 

e quarenta e dois centavos) em 15/09/2017, porém não havia informado a 

este juízo a realização do referido pagamento do débito exequendo até a 

realização da ordem de bloqueio em suas contas bancárias.

 Dessa forma, diante da informação de pagamento desde o dia 15/09/2017 

realizei o desbloqueio do valor penhorado nos autos e no impulso 

determino a intimação da parte autora para manifestar a respeito do valor 

depositado em juízo ou o que entender de direito para o deslinde do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 06 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405303 Nr: 14107-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA MARTINS QUEIROZ, JORGE VIANA 

TAPAJOZ, HAMILTON PINTO TAPAJOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407097 Nr: 15178-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI, SANDRA CRISTINA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBERIA LINEAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:OAB/MT 

9416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALEXANDRE DE 

MEDEIROS TORRES - OAB:OAB/RJ 91377

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado às fls. 166, sendo constrito o valor de R$ 37.958,01 

(trinta e sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e um centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 06 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434185 Nr: 3540-14.2016.811.0002

 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: JOHNNY CHRISTIAN ZERI DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 24/03/2018, às 08h00, na Rua 

A-C, n. 67, Quadra 01, Bairro Jardim Paulista II em Várzea Grande - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434185 Nr: 3540-14.2016.811.0002

 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: JOHNNY CHRISTIAN ZERI DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 24/03/2018, às 08h00, na Rua 

A-C, n. 67, Quadra 01, Bairro Jardim Paula II em Várzea Grande - MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000404-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000404-21.2018.8.11.0002 

AUTOR: ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. RÉU: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de 

urgência” proposta por Atração Comércio de Motos Ltda., em desfavor de 

Tim Celular S.A., sustentando, em síntese, que em 26/10/2016 solicitou a 

portabilidade de suas linhas telefônicas para que passassem a ser 

regidas pela parte requerida, firmando termo de contratação com a parte 

requerida. No entanto, afirma que todas as linhas telefônicas utilizadas em 

tempo integral na sede da empresa estavam sempre sem sinal ou com 

sinal demasiadamente baixo, o que estava atrapalhando o contato com os 

clientes da autora. Assim, por diversas vezes manteve contato com a 

requerida que lhe informou que no local existia uma sombra, sendo 

necessário instalar um aparelho repetidor de sinal e uma nova antena da 

operadora. Contudo, salienta que nada foi feito, apesar dos diversos 

contatos feitos pela autora, razão pela qual a parte autora solicitou a 

rescisão do contrato e a portabilidade de suas linhas telefônicas, 

retornando para a operadora Claro, acreditando que o problema havia sido 

resolvido. Nesse passo, salienta que foi surpreendida ao receber uma 

fatura com vencimento em 15/03/2017, no valor de R$ 21.266,41 (vinte e 

um mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), 

sendo que a importância de R$ 20.862,45 (vinte mil, oitocentos e sessenta 

e dois reais e quarenta e cinco centavos) correspondia à multa rescisória. 

Assim, afirma que se manifestou contrário ao pagamento da multa 

rescisória, na medida em que não concorreu com o resultado que culminou 

com a rescisão do contrato, uma vez que não conseguiu fazer uso de 

suas linhas telefônicas por ausência de sinal. Todavia, no dia 21/11/2017 

tomou conhecimento de que seu nome foi negativado perante os órgãos 

de proteção ao crédito pela parte requerida, o que vem lhe causando 

inúmeros prejuízos. Deste modo, pleiteia a concessão de tutela de 

urgência, visando que a requerida exclua o débito existente em seu nome 

dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. 

Determinada a emenda da inicial no Id. 11454009, se manifestou no Id. 

11493282. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, 

a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da aplicação do CDC e 

inversão do ônus da prova Quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, certo é que este pode ser 

deferido para a pessoa jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço 

como destinatária final, de modo que retire o produto de forma definitiva do 

mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, 

conforme critérios estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1]. Entretanto, o 

Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação 

finalista, adotando-se a denominada teoria finalista aprofundada 

permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica 

quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica 

no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de 

Defesa do Consumidor[2]. Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade 

técnica da parte autora frente à requerida, uma vez que não detém 

conhecimentos sobre o serviço de telefonia, o qual é utilizado apenas 

indiretamente nas suas atividades de comércio a varejo de motocicletas e 

motonetas e comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e 

motonetas (Id. 11445498), caracterizando-se, pois, como consumidora. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual inverto o ônus da prova. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos constitutivos da parte autora e o extrato 

que evidencia a inscrição dos seus dados, colacionados nos Ids. 

11445498 e 11445736, em virtude de supostos débitos com a requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. 

Outrossim, denota-se que o valor inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, refere-se a multa rescisória de R$ 20.862,45 (vinte mil, oitocentos 

e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) (Id. 11445540) 

decorrente da rescisão do contrato firmado entre as partes, o qual a 

autora afirma ter sido oriundo do inadimplemento contratual da parte 

requerida. Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de 

dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em 

razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de 

crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende 

indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto 

perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade 

de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que 

possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, 

poderá proceder à nova negativação, com a devida cobrança dos valores 

em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes 

os requisitos autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e 

determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados da requerente 

de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 20.862,45 (vinte mil, oitocentos 

e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), tendo como 

referência o contrato de n. GSM0111716524453, no prazo de 48 horas, 

sob as penalidades legais. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 11/04/2018, às 15h30 a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 

- CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), Data de Julgamento: 19-03-2014. [2] 

RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.
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VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000845-70.2016.8.11.0002 

AUTOR: RODRIGO LARA DA SILVA RÉU: OI MOVEL S.A Vistos, etc. 

Rodrigo Lara Da Silva promove ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais, com pedido liminar inaudita altera parte 

em face de Oi móvel S/A, sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar 

compras de eletrodomésticos, teve o seu pedido negado, em razão de seu 

nome constar nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em 

virtude de um suposto débito no importe de R$ 91,35 (noventa e um reais e 

trinta e cinco centavos) sob o contrato de nº 11924343. Enfatiza que 

jamais utilizou de serviços da Ré, portanto desconhece o valor cobrado e 

sustenta que a restrição é totalmente indevida, razão pela qual requer a 

concessão de tutela antecipada para a exclusão do seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja declarada a inexistência 

do débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais no 

importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Declínio de competência no 

Id. 1615343. No Id. 1616394 o processo foi suspenso em razão do 

deferimento da recuperação judicial da parte requerida. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Diante da notícia de homologação do plano nos autos 

da recuperação judicial da parte requerida (autos nº. 

0203711-65.2016.8.19.0001 – 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de 

Janeiro/RJ), dou prosseguimento ao feito. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Id. 1615344 e 1615343 pg.02, em 

virtude de suposto débito junto à requerida, documentos estes que 

fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de 

lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir 

da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 91,35 

(noventa e um reais e trinta e cinco centavos) sob o contrato de nº 

11924343, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No impulso, 

diante da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao 

interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 11/04/2018, às 

17h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004111-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE RODRIGUES SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAB PERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004111-65.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: JOAB PERES OLIVEIRA, LAIANE RODRIGUES SOUSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA 

DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES Vistos, etc. JOAB 

PERES DE OLIVEIRA E LIANE RODRIGUES SOUSA OLIVEIRA propuseram a 

presente ação ordinária de cobrança de seguro e reparação por danos 

morais em face de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ADPVAT (Protege 

Auto), sob o argumento de que são proprietários do veículo marca 

Chevrolet, modelo S10 LT, ano 2014/2014, placa QBH, tendo firmado com 

a requerida seguro do veículo, o qual, a seu turno, foi roubado na data de 

10.03.2016. Aduzem que no dia seguinte (11.03.2016) comunicaram o 

roubo à associação requerida que exigiu uma série de documentos 

necessários para pagamento da verba indenizatória, o que prontamente 

atendido pelos autores, bem como foram orientados a “não pagar as 

parcelas vincenda do financiamento do veículo solicitando procuração 

para quitar o saldo devedor junto à financeira”, o que não foi 

providenciado pela associação requerida. Afirmam que passados 07 

meses da abertura do sinistro a requerida não procedeu com o pagamento 

da verba indenizatória, causando-lhe, desta forma, prejuízos de ordem 

moral. Assim, requerem a condenação da associação requerida ao 

pagamento da verba indenizatória na importância de R$ 67.116,00, bem 
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como ao pagamento de danos morais. Juntou documentos (id. 3308297). 

Realizada audiência de conciliação as partes informaram a impossibilidade 

de realizarem acordo (id. 4882696). Na sequência a requerida apresentou 

contestação (id. 5041932), sustenta inexistência de relação de consumo 

entre as partes e impugnando a justiça gratuita concedida aos autores. No 

mérito, assevera que o veículo foi apreendido pela autoridade policial e já 

se encontra na posse dos autores desde o dia 20.01.2017, razão pela 

falece os autores do direito de receber a indenização por danos materiais 

perseguida nos autos. Insurge também em face do pedido de dano moral, 

requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou 

documentos (id. 5041936 a 5042010). No id. 5880886 a parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Instadas as partes para 

manifestarem quanto a produção de provas, elas quedaram-se inertes, 

consoante certificado no id. 9646134. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Cumpre anotar que a hipótese em apreço 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do 

Código de Processo Civil, uma vez que os documentos encartados aos 

autos são suficientes para formar o meu convencimento, não havendo 

necessidade da realização de prova oral no presente caso. Da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Inicialmente, ressalto que no presente 

caso se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois apesar 

da requerida ser uma associação sem fins lucrativos, enquadra-se na 

definição de prestadora de serviços aos autores, que efetuavam 

pagamentos mensais em contraprestação aos serviços de proteção a seu 

veículo. Nesse sentido: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RÉ. REJEIÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA 

INDEVIDA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE 

PROVIDO. [...] 2. Associação sem fins lucrativos que oferece serviços de 

seguro de veículo mediante contraprestação de seus associados 

enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º do 

Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizada a relação de 

consumo entre as partes e ensejando a aplicação do referido diploma 

legal.[...]" (TJDF - Acórdão n.805112, 20130110093705APC, Relator: 

ANTONINHO LOPES Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 23/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 209) "CIVIL, 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA. REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE 

TRANSPORTADORES. APLICAÇÃO DO CDC. PREVISÃO CONTRATUAL. 

PARCELAS EM ATRASO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO ÊXITO. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA 

MISERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE. 

NÃO CONHECIMENTO. "2. 'A associação sem fins lucrativos que oferece 

serviços de seguro de veículo mediante contraprestação de seus 

associados enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 

3º do Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizada a relação 

de consumo entre as partes e ensejando a aplicação do referido diploma 

legal" (Acórdão n.805112, 20130110093705APC, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento:23/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 223). Tal 

constatação ganha reforço na hipótese em que o contrato celebrado entre 

a associação e o associado prevê expressamente a incidência das 

normas do CDC.' (TJDF - Acórdão n.914226, 20130410037402APC, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 27/01/2016. 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a norma consumerista deve ser 

aplicada ao caso, assim como já ressaltado no despacho inicial. Da 

gratuidade da justiça A requerida contesta a concessão do benefício da 

justiça gratuita à parte autora, alegando que ela possui condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, sobretudo “pagava, 

mensalmente, proteção veicular em valor aproximado de R$ 300,00 

(trezentos reais) para proteção de veículo de valor aproximado de R$ 

67.000,00”. Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido 

elaborado para revogar a concessão do benefício de gratuidade judiciária, 

à vista de que o ônus da prova quanto à capacidade financeira da autora 

recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste 

modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se 

limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer 

provas. Além do que, em consulta ao sistema Infojud não foi constatado a 

existência de declaração de imposto de renda, sendo certo, ainda, que em 

busca de bens junto ao Renajud, foi localizado apenas o veículo descrito 

nos autos e um veículo marca/modelo Corsa Classic, ano 2003/2004, bens 

estes que, por si só, não comprovam a capacidade financeira dos autores 

de arcar com custos do presente processo. A esse propósito: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida à parte autora. Do mérito Pretende a parte autora a condenação 

da requerida ao pagamento da verba indenizatória no importe de R$ 

67.116,00 em virtude do roubo do veículo que era segurado pela 

requerida, além de danos morais decorrentes da demora no pagamento da 

verba. Pois bem, é fato incontroverso nos autos a relação jurídica havida 

entre as partes, o roubo do veículo segurado e a ausência de pagamento 

da verba securitária por parte requerida, a qual, em sua peça de defesa, 

se limitou a informar que o veículo foi localizado e devolvido aos autores, o 

que afastaria a pretensão patrimonial deduzida pelos autores. Ocorre, 

contudo, que a localização do veículo ocorreu depois de decorrido 

aproximadamente 10 meses da abertura do procedimento de sinistro, 

sendo, portanto, evidente a desídia da requerida em providenciar o 

pagamento da indenização em prazo razoável, uma vez que os autores já 

tinham providenciado toda a documentação solicitada, inclusive 

procuração pública em favor da requerida com poderes para dispor do 

veículo. Assim, comunicado o roubo do bem segurado e providenciado a 

documentação correlatada, o pagamento da verba securitária se mostra 

medida cogente, pois a posterior localização do bem não pode servir de 

causa impeditiva para o pagamento da indenização, cujo dever foi 

constituído logo após o roubo do bem e há tempo era devido. Sobre o 

assunto: “Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança. Roubo do bem 

segurado. Localização do veículo após a entrega dos documentos 

necessários à liquidação do sinistro, porém, antes do pagamento da 

indenização securitária. (...). Comunicado o roubo do veículo segurado e 

entregue a documentação exigida para o pagamento da indenização 

securitária, inclusive o DUT devidamente assinado e com firma 

reconhecida, obriga-se a seguradora a pagar referida indenização, ainda 

que o bem seja posteriormente localizado, pois a transferência da 

propriedade de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, ato que, diante 

das peculiaridades da espécie, consumou-se com a entrega do DUT. 

Recurso não provido.” TJSP – Apelação n. 00068949620108260533, 

Relator Cesar Lacerda, julgado em 09.03.2015) Portanto, os autores fazem 

jus ao recebimento da quantia R$ 67.116,00, que corresponde aos termos 

contratuais, quer seja, 100% do valor do bem constante na Tabela FIPE, 

conforme documentos juntados às fls. 16 e 28 do id. 3308297, cuja 

quantia tampouco foi impugnada especificamente pela parte requerida em 

sua defesa. No entanto, diante da existência de financiamento que recai 

sobre o veículo, a verba indenizatória deverá ser utilizada para quitação 

do financiamento e eventual saldo positivo deverá ser pago aos autores, 

mediante entrega do veículo à associação requerida. Do dano moral 

Conforme acima já mencionado, a relação de direito material judicializada 

está sujeita à legislação protetiva do consumidor, justamente por encerrar 

nítida relação de consumo. Nesse contexto, dispõe o art. 14, do Código de 

Defesa do Consumidor que o fornecedor do serviço responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus 

serviços. Pois bem, da análise dos autos, verifico que é fato 

incontroverso, que o veículo dos autores foi roubado em 10.03.2016 e 

mesmo depois de providenciado a documentação para pagamento da 

verba securitária, a requerida mantem-se inerte deixando de pagar o valor 

devido aos autores, o que motivou a propositura da presente ação em 

novembro/2016, quando já ultrapassados aproximadamente 08 meses do 
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sinistro. Assim, na espécie o dano moral decorre como corolário natural do 

ato ilícito praticado pela requerida que, pela má prestação de serviço, agiu 

de forma negligente ao deixar de promover o pagamento da verba 

securitária em tempo razoável. Logo, é ilícita a atitude da requerida que 

presta um serviço ineficiente e negligente, ferindo os deveres anexos do 

contrato, quais sejam, a boa-fé objetiva e a lealdade, causando prejuízo 

aos autores, que privados da posse do bem, não puderam usufruir da 

verba securitária para recomposição do seu patrimônio. Saliente-se, ainda, 

que a requerida não apresentou qualquer justificativa acerca da ausência 

de pagamento da verba. Sobre o assunto colaciono os seguintes julgados: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. CULPA DO SEGURADO. APÓLICE 

QUE PREVÊ COBERTURA PARA DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO DE 

TERCEIRO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

REALIZADO APÓS QUATRO MESES. DEMORA EXCESSIVA E 

INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADADO. (...) (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0008333-15.2014.8.16.0038/0 - Fazenda Rio Grande - Rel.: 

Camila Henning Salmoria - - J. 27.03.2015) “DIREITO DO CONSUMIDOR - 

CONTRATO DE SEGURO - COBERTURA DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM 

CARTÃO DE CRÉDITO - OCORRÊNCIA DO SINISTRO - EXCESSIVA E 

INJUSTIFICADA DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - 

APONTAMENTO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA 

CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há 

controvérsia sobre a contratação de seguro para a hipótese de 

desemprego involuntário para garantia do pagamento do saldo devedor do 

cartão Riachuelo. Também é certo que, feita a comunicação do sinistro, a 

ré levou mais de 90 dias, da comunicação do fato, para o pagamento da 

indenização. 2. Trata-se de demora excessiva e injustificada que 

configura má prestação de serviço que ocasionaram consequências 

danosas à consumidora. 3. Irretocável a sentença que reconheceu tal fato 

e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. 

(...)” (TJDF – Recurso n. 20140110985556, Relator Demetrius Gomes 

Cavalcanti, julgado em 26.05.2015). À guisa destes fatos, e diante da 

ausência de qualquer justificativa para a ausência de pagamento da verba 

securitária, deve ser considerado como ato ilícito decorrente da má 

prestação de serviços que certamente enseja indenização por danos 

morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

desmerecendo qualquer relevância ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva. 

Além do que, é indubitável o descaso da requerida, em não solucionar 

prontamente a falha na prestação de seu serviço, que fere a 

razoabilidade, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que 

possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou 

uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de 

ordem moral. Assim, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pelos autores, cumpre-me, agora, examinar somente a 

fixação do seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[1]. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras do autor e da parte requerida e os transtornos 

sofridos pelos autores, bem como considerando que pelas provas 

contidas nos autos a extensão do dano foi moderada, entendo justa a 

indenização a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo 

da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, 

o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e 

penalizante[2]” e a conduta arbitrária do requerido foi grave, motivo porque 

deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Do dispositivo Com estas 

considerações e fundamentos, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais para condenar requerida ao pagamento da verba securitária no 

importe de R$ 67.116,00 aos autores, acrescidos de correção monetária 

mensal pelo INPC a partir do sinistro e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, cuja quantia, contudo, deverá ser utilizada para quitação 

do financiamento e eventual saldo positivo deverá ser destinado aos 

autores, mediante entrega do veículo à associação requerida. Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento aos autores do valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá 

ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, 

contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que in casu é desde a data 

de 11.03.2016, quando o valor da indenização deveria ser pago, 

considerando o prazo de 30 dias para o pagamento. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Por fim, condeno a 

requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em quinze por cento (15%) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in, Perdas 

e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 

904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000417-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI MANOEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007842-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004846-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTANA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE EDUARDO DIAS OAB - 865.825.261-20 (REPRESENTANTE)

 

Intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as 
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provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007151-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. L. D. C. F. (AUTOR)

GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação das partes para que no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002112-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEBE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de preclusão .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249240 Nr: 8783-46.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVAL - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DO 

AMAZÔNIA LTDA, EMPREENDIMENTOS BOA VISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI ADELAR METZLER, CARTÓRIO DE 

REGISTRO CIVIL E 3° TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA HELENA DE 

GOIÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216, GONÇALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - OAB:16472, 

GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA - OAB:5214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

efetiva intimação pessoal do requerido, conforme determinação de fls. 

172, 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249240 Nr: 8783-46.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVAL - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DO 

AMAZÔNIA LTDA, EMPREENDIMENTOS BOA VISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI ADELAR METZLER, CARTÓRIO DE 

REGISTRO CIVIL E 3° TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA HELENA DE 

GOIÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216, GONÇALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - OAB:16472, 

GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA - OAB:5214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos verifica-se que a intimação do requerido para 

manifestar-se acerca dos embargos declaração, foi devolvido em razão 

de não existir o número da residência (fls. 166).

No petitório de fls. 169/170, parte autora requer nova intimação pessoal do 

requerido para que se manifeste sobre os embargos declaração opostos.

Desse modo, determino a intimação pessoal do requerido, via mandado no 

endereço indicado às fls. 171, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regulariza a representação processual, constituindo advogado nos autos, 

bem como manifeste acerca do despacho de fls. 161.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310246 Nr: 6287-39.2013.811.0002

 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: ELOISA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341250 Nr: 8902-65.2014.811.0002

 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: MAX AUGUSTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE EMP. VALE DO AMAZONIA 

LTDA, JOÃO AUGUSTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676/MT, FERNANDO ARIMA - OAB:97.966 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENÉAS CORRÊA DE 

FIGUEIREDO JÚNIOR - OAB:6076, GONÇALO ADAO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16472, GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:5214/MT

 Vistos, em correição.

Cumprida a decisão proferida nos autos em apenso Id. 249240.

Após, retornem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000135-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

Impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias 8 de fevereiro de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000251-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROATIVA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS 
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DA AREA DA SAUDE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO COSTA BEBER TEIXEIRA OAB - RS55311 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (LITISCONSORTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar onde a 

Impetrante pretende a nulidade do ato administrativo que inabilitou do 

Pregão Eletrônico nº 59/2016, em razão a impossibilidade de participação 

das cooperativas em processo licitatório para contratação de serviços. A 

impetrada apresentou as informações pugnando pela denegação do 

mandamus. A Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina 

Interna Ltda manifestou pela denegação da ordem. A liminar foi indeferida. 

O Ministério Público por sua vez, manifestou-se ausência de interesse. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Com todo o respeito, a impetrante não 

comprovou o seu direito líquido e certo, pois, 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). No caso dos autos, restou 

incontroverso que é vedado a participação das Cooperativa em licitação, 

pela natureza do serviço se houver necessidade de subordinação, que é 

o caso da presente licitação, onde se contrata pessoas para prestarem 

serviços médicos junto a municipalidade várzea-grandense. Neste sentido, 

diz a Súmula nº 281 do Tribunal de Contas de União: “É vedada a 

participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do 

serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, 

houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o 

contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade”. Do conjunto 

probatório, não evidencio o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. 

Dessa forma, descabe abrir a instrução probatória em ação mandamental, 

já que o direito líquido e certo é aquele que é provado de plano pelo 

impetrante. E conforme já analisado, não restou presente o direito líquido e 

certo da impetrante. E, ainda, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - 

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Ausente prova pré-constituída, 

deve ser mantida a sentença que indefere o pedido liminar e a própria 

inicial, uma vez que, em sede de mandado de segurança, é incabível a 

dilação probatória para fins de aquilatar a existência do direito líquido e 

certo aduzido.” (TJMG- Apelação Cível 1.0471.13.016232-7/001, Relator: 

Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, julgamento em 03.06.2014, publicação 

da súmula em 11.06.2014). Diante do exposto, considerando que a 

impetrante não demonstrou nos autos, ter ocorrido a prática de qualquer 

ilegalidade ou ato com abuso de poder por parte do impetrado, bem assim, 

DENEGO A SEGURANÇA e declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos moldes do art. 487, I, do NCPC, 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 art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000251-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROATIVA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS 

DA AREA DA SAUDE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO COSTA BEBER TEIXEIRA OAB - RS55311 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (LITISCONSORTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar onde a 

Impetrante pretende a nulidade do ato administrativo que inabilitou do 

Pregão Eletrônico nº 59/2016, em razão a impossibilidade de participação 

das cooperativas em processo licitatório para contratação de serviços. A 

impetrada apresentou as informações pugnando pela denegação do 

mandamus. A Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina 

Interna Ltda manifestou pela denegação da ordem. A liminar foi indeferida. 

O Ministério Público por sua vez, manifestou-se ausência de interesse. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Com todo o respeito, a impetrante não 

comprovou o seu direito líquido e certo, pois, 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). No caso dos autos, restou 

incontroverso que é vedado a participação das Cooperativa em licitação, 

pela natureza do serviço se houver necessidade de subordinação, que é 

o caso da presente licitação, onde se contrata pessoas para prestarem 

serviços médicos junto a municipalidade várzea-grandense. Neste sentido, 

diz a Súmula nº 281 do Tribunal de Contas de União: “É vedada a 

participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do 

serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, 

houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o 

contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade”. Do conjunto 

probatório, não evidencio o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. 

Dessa forma, descabe abrir a instrução probatória em ação mandamental, 

já que o direito líquido e certo é aquele que é provado de plano pelo 

impetrante. E conforme já analisado, não restou presente o direito líquido e 

certo da impetrante. E, ainda, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - 

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Ausente prova pré-constituída, 

deve ser mantida a sentença que indefere o pedido liminar e a própria 

inicial, uma vez que, em sede de mandado de segurança, é incabível a 

dilação probatória para fins de aquilatar a existência do direito líquido e 

certo aduzido.” (TJMG- Apelação Cível 1.0471.13.016232-7/001, Relator: 

Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, julgamento em 03.06.2014, publicação 

da súmula em 11.06.2014). Diante do exposto, considerando que a 

impetrante não demonstrou nos autos, ter ocorrido a prática de qualquer 

ilegalidade ou ato com abuso de poder por parte do impetrado, bem assim, 

DENEGO A SEGURANÇA e declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos moldes do art. 487, I, do NCPC, 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 art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000190-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES OAB - SP317234-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

prefeita municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar em que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 462 de 516



o Impetrante objetiva a concessão da liminar para determinar que o 

impetrado se abstenha de condicionar o pagamento do débito 

remanescente à apresentação de certidões de regularidade fiscal. 

Anexou documentos. Postergada a análise da liminar, foi notificada, a 

autoridade apontada como coatora apresentou as informações, pugnando 

pela denegação da ordem. A liminar foi deferida. O Representante do 

Ministério Público, por meio do parecer, manifestou pela concessão parcial 

confirmando-se a liminar. É o que importa relatar. Passo a decidir. 

Verifica-se que o presente mandamus tem como objeto a abstenção da 

autoridade coatora em exigir da impetrante a apresentação de certidões 

negativas de débitos, bem como, consequentemente, o pagamento dos 

serviços efetivamente prestados referentes às Notas Fiscais 

012.318,012.316 e 012.339, emitidas em Janeiro/2016, cuja soma é de R$ 

25.205,47 (vinte e cinco mil, duzentos e cinco reais e quarenta e sete 

centavos). Assim, no que se refere à exigência da apresentação das 

Certidões Negativas de Débito para a efetuação de pagamento de 

serviços devidamente prestados, é sabido que a retenção do pagamento 

em virtude de irregularidades fiscais do contratado configura verdadeiro 

enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, o que é vedado. 

Nesse sentido: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO – 

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL – PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO 

– INOCORRÊNCIA – REJEITADA – CRÉDITO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA POR SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURIDICA CONTRATUAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO – CARACTERIZADO – SENTENÇA RATIFICADA. A ação 

constitucional de mandado de segurança afigura-se via adequada, quando 

a pretensão posta visa tão somente afastar a exigência de apresentação 

da Certidão de Certidão Negativa de Débitos para recebimento de valores 

junto à Administração Pública. Se o pagamento tem natureza indenizatória 

por serviços médicos de urgência, sem substrato em relação contratual 

com a administração, o seu condicionamento à demonstração da 

regularidade fiscal, afigura-se abusivo e implica enriquecimento indevido 

da Fazenda Pública”. (ReeNec 111315/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016) Quanto ao pedido de 

pagamento da verba devida a impetrante, o mandado de segurança não se 

presta a substitutivo de cobrança, bem como a concessão do mandado de 

segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, devendo serem 

reclamados administrativamente ou pela via judicial adequada (Sumulas 

269 e 271 STF). Diante do exposto, concedo em parte, a ordem pleiteada 

neste mandado de segurança para confirmar tão somente a liminar, 

tornando-a definitiva, declarando extinto o processo, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por 

intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência 

com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com 

fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. 

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008013-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Ricardo Correa Marques em face da autoridade apontada como 

coatora o Sr. Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento. 

Pretende a parte Impetrante que sejam aplicados ao advogado municipal 

os mesmos subsídios do procurador municipal, bem como as mesmas 

vantagens e benefícios com relação à verba indenizatória. A liminar foi 

indeferida. A autoridade coatora prestou informações. O Ministério Público 

manifestou opinando pela denegação da ordem. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em que pesem suas argumentações, entendo que razão não lhe 

assiste. Isso porque, o que pretende o impetrante é ver equiparado o 

salário de advogado com o de Procurador do Município e, via de 

consequência majorar os vencimentos. Dessa forma, não há como fugir 

da aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal que 

veda a atuação do Poder Judiciário nesses casos: “Não cabe ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores sob o fundamento da isonomia”. A concessão pelo Poder 

Judiciário de diferenças salariais ou mesmo indenização pelo não reajuste 

de rendimentos representaria, na prática, a própria concessão do reajuste 

de vencimentos, indo de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 

EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS PROFESSORES – VENCIMENTO POR 

HORA TRABALHADA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA 

SUMULA VINCULANTE Nº 37 – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO 

DESPROVIDO. “(...) 3. "É defeso ao Poder Judiciário proceder à 

equiparação salarial com base no princípio da isonomia, nos termos da 

Súmula 339/STF" (AgRg no RMS 44.664/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 4. "Não cabe ao Poder Judiciário, que 

não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos 

sob o fundamento de isonomia" (Súmula Vinculante 37/STF, aprovada na 

Sessão Plenária de 16.10.2014, publicada no DJe n. 210 de 24.10.2014, p. 

2 e no DOU de 24.10.2014, p. 1).” (RMS 49.594/PB, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 

24/02/2016) (Ap 158154/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, 

Publicado no DJE 19/12/2016) Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA 

e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 

487, I, do NCPC, 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 art. 

10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com o trânsito 

em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P.R.I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005901-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão Especial de Licitações do Municipio de Várzea 

Grande/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar onde a 

Impetrante alega que cumpriu os requisitos previsto no Edital da 

Concorrência nº 08/2016 e enviou seus envelopes para a devida 

habilitação. Contudo, foi surpreendida com a inabilitação em razão do 

descumprimento dos itens 10.7.8, 10.7.4.3, 10.8.1.2 e 10.8.2.1, todos do 

mencionado Edital. A liminar foi indeferida. A impetrada apresentou as 

informações alegando a inexistência do ato ilegal pugnando pela 

denegação do mandamus. O Ministério Público por sua vez, manifestou-se 

pela denegação da segurança. É o relatório. Fundamento. Decido. Com 

todo o respeito, a impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo, 

pois, 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 
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edição, RT, pág. 13/14). No caso dos autos, incontroverso que a 

impetrante deixou de comprovar que fez a juntada do documento exigido 

nos itens 10.7.8 e 10.7.4.3 do edital, deixando de juntar o documento por 

não existir, não demonstrando “declaração dos contratos firmados com a 

iniciativa privada e Administração Pública, vigentes na data da sessão 

pública de abertura dos envelopes, estabelecidas no preâmbulo, ou nas 

datas prorrogadas” e “Patrimônio líquido superior a 1/12 (um doze avos) 

do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e com a 

iniciativa privada”, razão pela qual foi declarada inabilitada. Assim, 

descabe abrir a instrução probatória em ação mandamental, já que o 

direito líquido e certo é aquele que é provado de plano pelo impetrante. E 

conforme já analisado, não restou presente o direito líquido e certo da 

impetrante. E, ainda, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

- AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA. Ausente prova pré-constituída, deve ser mantida a sentença 

que indefere o pedido liminar e a própria inicial, uma vez que, em sede de 

mandado de segurança, é incabível a dilação probatória para fins de 

aquilatar a existência do direito líquido e certo aduzido.” (TJMG- Apelação 

Cível 1.0471.13.016232-7/001, Relator: Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara 

Cível, julgamento em 03.06.2014, publicação da súmula em 11.06.2014). 

Diante do exposto, considerando que a impetrante não demonstrou nos 

autos, ter ocorrido a prática de qualquer ilegalidade ou ato com abuso de 

poder por parte do impetrado, bem assim, DENEGO A SEGURANÇA e 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 

487, I, do NCPC, 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 art. 

10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com o trânsito 

em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P.R.I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004802-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELPROM TECNOLOGIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar onde a 

Impetrante alega que entregou os envelopes de habilitação e proposta de 

preços e credenciamento das participantes da Concorrência nº 002/2017, 

sendo inabilitada pelo suposto descumprimento do item 10.8.1 do Edital. A 

liminar foi indeferida. A impetrada apresentou as informações alegando a 

inexistência do ato ilegal pugnando pela denegação do mandamus. O 

Ministério Público por sua vez, manifestou-se pela extinção do presente 

feito sem resolução do mérito. É o relatório. Fundamento. Decido. Com todo 

o respeito, a impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo, pois, 

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). 

No caso dos autos, diante da análise dos documentos anexados, constato 

que a impetrante deixou de apresentar o balanço patrimonial juntamente 

com a documentação de habilitação, deixando de cumprir o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, razão pela qual foi inabilitada. 

Assim, descabe abrir a instrução probatória em ação mandamental, já que 

o direito líquido e certo é aquele que é provado de plano pelo impetrante. E 

conforme já analisado, não restou presente o direito líquido e certo da 

impetrante. E, ainda, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

- AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA. Ausente prova pré-constituída, deve ser mantida a sentença 

que indefere o pedido liminar e a própria inicial, uma vez que, em sede de 

mandado de segurança, é incabível a dilação probatória para fins de 

aquilatar a existência do direito líquido e certo aduzido.” (TJMG- Apelação 

Cível 1.0471.13.016232-7/001, Relator: Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara 

Cível, julgamento em 03.06.2014, publicação da súmula em 11.06.2014). 

Diante do exposto, considerando que a impetrante não demonstrou nos 

autos, ter ocorrido a prática de qualquer ilegalidade ou ato com abuso de 

poder por parte do impetrado, bem assim, DENEGO A SEGURANÇA e 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 

487, I, do NCPC, 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 art. 

10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com o trânsito 

em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P.R.I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007135-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GOMES DA SILVA OAB - RS35757 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar onde a 

Impetrante pretende a liberação das peças (corrente e pulseira) de 

propriedade da impetrante que foram apreendidas pela impetrada em 

razão de estar desacompanhada de documento fiscal. A liminar foi 

indeferida. A impetrada apresentou as informações pugnando pela 

denegação do mandamus. O Ministério Público por sua vez, manifestou-se 

pelo indeferimento do mandado de segurança. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Alega a impetrante se tratar de mercadorias (corrente e pulseira) 

de cunho pessoal que haviam sido enviadas para restauração totalizando 

o valor do serviço em R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) e 

quando do envio, foram apreendidas pelo impetrado. Pois bem, 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). No caso dos autos, restou a 

impetrante não trouxe documentos que comprovassem de plano que as 

mencionadas mercadorias eram suas e somente foram enviadas para 

restauração. Não acostou documento da realização do mencionado 

serviço de restauração das mercadorias apreendidas. Dessa feita, 

constatou-se que as mercadorias estavam desacompanhadas de 

documentação fiscal, o que ocasionou a apreensão das mercadorias, não 

havendo ilegalidade e nem arbitrariedade na apreensão. Assim, sendo 

constatada divergências que sugerem o cometimento de infração material 

e, não tendo sido apresentada prova suficiente para ilidir a apreensão, 

tem-se configurada a inidoneidade da nota fiscal que acoberta a 

mercadoria, no caso dos autos, restou ausente a nota fiscal. Do conjunto 

probatório, não evidencio o direito líquido e certo alegado pela impetrante. 

Dessa forma, descabe abrir a instrução probatória em ação mandamental, 

já que o direito líquido e certo é aquele que é provado de plano pelo 

impetrante. E conforme já analisado, não restou presente o direito líquido e 

certo da impetrante. E, ainda, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - 

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Ausente prova pré-constituída, 

deve ser mantida a sentença que indefere o pedido liminar e a própria 

inicial, uma vez que, em sede de mandado de segurança, é incabível a 

dilação probatória para fins de aquilatar a existência do direito líquido e 
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certo aduzido.” (TJMG- Apelação Cível 1.0471.13.016232-7/001, Relator: 

Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, julgamento em 03.06.2014, publicação 

da súmula em 11.06.2014). Diante do exposto, considerando que a 

impetrante não demonstrou nos autos, ter ocorrido a prática de qualquer 

ilegalidade ou ato com abuso de poder por parte do impetrado, DENEGO A 

SEGURANÇA e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

moldes do art. 487, I, do NCPC, 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 art. 

10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com o trânsito 

em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P.R.I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002594-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO MANOEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIERO PAULO DE ALMEIDA OAB - MT21280/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002955-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI DE CAMPOS GONCALVES SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE - SECRETÁRIO 

DE SAÚDE SMS-VG-MT - DIÓGENES MARCONDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar em que 

a impetrante inicialmente requer a suspensão dos efeitos concretos da 

Portaria GAB/SMS/VG nº 28 de 31 de março de 2017, para obstar a 

escala de plantão, pugnando ao final para determinar a ilegalidade. Das 

inovações e obrigações impostas nos artigos 1º e 2º da mencionada 

Portaria. Anexou documentos. A liminar foi indeferida. O impetrado prestou 

informações pugnando pela denegação da ordem. O Ministério Público 

manifestou ausência de interesse no feito. 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, razão pela qual, 

a liminar foi indeferida. 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). 

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. 

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. 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. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1002926-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Excelentissimo senhor prefeito SILMAR DE SOUZA GONÇALVES 

(IMPETRADO)

RITA AURTÉLIA PROENÇA MALAQUIAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar em que 

o Impetrante objetiva a concessão da liminar para cancelar ou suspender 

o Processo Seletivo Público nº 001/2017, para Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes de Combate a Endemias por estarem em 

desconformidade com a Lei Federal nº 11.350/2006 e EC 51/2006, ou para 

que seja regularizado o Edital. Anexou documentos. A liminar foi 

concedida para determinar que os impetrados regularizem o Processo 

Seletivo nº 001/2017. O impetrado prestou informações informando que 

reconheceram as falhas apontadas no presente mandamus e em face 

disso suspenderam o certame em relação ao cargo/função de Agente 

Comunitário de Saúde até regular processamento para anular essa parte 

do certame. O Representante do Ministério Público, por meio do parecer, 

manifestou pela concessão parcial. É o que importa relatar. Passo a 

decidir. Conforme denota-se dos autos, a impetrante requereu a 

suspensão e/ou cancelamento do Processo Seletivo Público nº 001/2017, 

para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias 

por estarem em desconformidade com a Lei Federal nº 11.350/2006 e EC 

51/2006, ou para que seja regularizado. Pois bem, constato das 

informações apresentadas que a impetrada assumiu o equívoco ocorrido 

quanto a redação dada ao Processo Seletivo, que deixou de observar os 

requisitos da Lei nº 11.350/2006, tanto que informou que houve a 

suspensão do processo seletivo quanto ao cargo de agentes comunitários 

de saúde. Sendo assim, como o próprio impetrado reconheceu as falhas 

ocorridas no Edital nº 001/2017, entendo pela concessão parcial da 

segurança. Diante do exposto, concedo em parte, a ordem pleiteada neste 

mandado de segurança para cancelar o processo seletivo nº 001/2017, 

tão somente quanto as vagas de agente comunitário de saúde e agente de 

combate às endemias, confirmando a liminar, declarando extinto o 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 
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arquivem-se. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004197-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ZANESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT0014517A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15( quinze ) dias: 8 de 

fevereiro de 2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA SEDE DO 1ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 36888400

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000932-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000727-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista que os documentos que acompanham a inicial se 

mostram ilegíveis, determino a intimação da Impetrante para, no prazo de 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, devendo coligir aos autos 

cópia legível de todos os documentos juntados na inicial, sob pena de 

indeferimento de plano da inicial e consequente extinção do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após, 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 435374 Nr: 4244-27.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.075/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que procedo a intimação da parte Autora, por seu Procurador, 

via DJE, dos termos da decisão proferida em Audiência, a seguir 

transcrita: "(...) DELIBERAÇÕES: A seguir pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: 

“Vistos. Manifeste-se a parte Requerente em 05 (cinco) dias, em termos 

de prosseguimento. No silêncio, intime-se pessoalmente a parte 

Requerente 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”. 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."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 23757 Nr: 393-83.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDPPTL, NCP, CB, JDCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC. EST. - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5940/MT, THAÍS MARIA CHERUBINI PEREIRA COSTA - OAB:, 

VALDIZ PEREIRA COSTA - OAB:1743-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CATERMAT COM DE PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA, CNPJ: 15060270000165. 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: Pelo exposto, em razão da inexistência de interesse de agir, 

julgo extinta a presente execução, sem resolução de mérito, com 

fundamento nos artigos 267, inciso VI e 795 do Código de Processo 

Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no 

Distribuidor, e arquivem-se os autos.P. R. I. Cumpra-se.Várzea Grande – 

MT, de de 2013.OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLONJuíza de 

Direito em Substituição Legal.

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, NEIRTON FERREIRA DE 

ALMEIDA, digitei.

Várzea Grande, 31 de janeiro de 2018

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 482333 Nr: 3347-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP, CRISTIAN LEBELEIN ME, CHRISTIAN 

LEBELEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218, VERONICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 Vistos,

Chamo o feito à ordem. Aguarde-se o cumprimento da decisão retro, no 

sentido de formalizar a citação de todos os embargados. A este respeito, 

NELSON NERY JÚNIOR, esclarece que “dada a natureza desconstitutiva 
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dos embargos de terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é 

necessário-unitário (CPC, 47), pois a desconstituição do ato judicial se 

dará em face de todas as partes no processo principal e a decisão deverá 

ser uniforme e incindível para todos os litisconsortes: ou se mantém a 

constrição ou se libera o bem ou direito.” (NERY JÚNIOR, Nelson, NERY, 

Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil e legislação processual 

civil extravagante em vigor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 

1354). Cite-se, por seu advogado, ou pessoalmente, nos termos do artigo 

677, § 3º do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003217-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação. Em instrução foi 

ouvida a parte Autora e inquirida duas testemunhas. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

que garante ao trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da 

Constituição Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um 

salário mínimo, tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 

11 da mesma lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 

(sessenta e cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) 

para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para aqueles que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. O referido artigo 143 

estabelece como requisito para o benefício a comprovação do exercício 

da atividade como trabalhador rural em período anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência necessária, em 

consonância com as disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de 

Benefícios, ainda que a prestação tenha sido descontínua, 

independentemente de contribuição, pelo que inaplicável à espécie a 

norma do artigo 96 da lei que rege a matéria. Estabelecidas tais premissas, 

passo à análise do caso concreto. A parte autora, nascida em 19/07/1954, 

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 28/07/1979, carteira do sindicato dos trabalhadores rurais 

de Tapurah de 31/05/1999. Assim, há um grande vácuo documental dentro 

do período de carência. Conforme CNIS apresentado pelo INSS 

constata-se que o Autor exerceu atividade urbana do período de 

14/06/1988 a 23/06/1990; 11/07/2003 a 10/2003; e, 01/10/2003 a 12/2003. 

Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora e ouvidas às testemunhas. A parte autora em seu depoimento 

declarou que tem 64 anos, nasceu em Campos do Morão – PR; trabalhou 

plantando roça em campo verde, brejão e onça magra; trabalhou em 

alguns lugares de carteira assinada; mora em Várzea Grande há quase 01 

ano. Afirmou à testemunha Sebastião da Silva Maciel, declara ter 42 anos, 

mora na Vila São João em Várzea Grande; trabalhou em Coqueiral 

plantando rama de mandioca, onde conheceu o autor que também plantava 

rama de mandioca e abobora; que o autor não tinha trator e nem 

empregados. A testemunha Adanizete Margarido de Oliveira, declarou que 

tem 53 anos, e conhece o autor no Coqueiral faz 13 anos; que comprava a 

mandioca que o autor plantava para vender na feira; a roça do autor era 

manual. 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 tratorista, contudo a data do casamento foi em 

28/07/1979, um grande vácuo documental dentro do período de carência. 

Lado outro, verifico do extrato do CNIS do Autor que o mesmo possui 

vários vínculos urbanos conforme acima mencionado, não existindo 

comprovação do trabalho rural. 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001743-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMIDIA RODRIGUES DE CAMPOS (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

 

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. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação. Em instrução foi 

ouvida a parte Autora e inquirida duas testemunhas. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

que garante ao trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da 

Constituição Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um 

salário mínimo, tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 

11 da mesma lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 

(sessenta e cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) 

para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para aqueles que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. O referido artigo 143 

estabelece como requisito para o benefício a comprovação do exercício 

da atividade como trabalhador rural em período anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência necessária, em 

consonância com as disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de 

Benefícios, ainda que a prestação tenha sido descontínua, 

independentemente de contribuição, pelo que inaplicável à espécie a 

norma do artigo 96 da lei que rege a matéria. Estabelecidas tais premissas, 

passo à análise do caso concreto. A parte autora, nascida em 23/07/1960, 

implementou o requisito etário da aposentadoria por idade rural no ano de 

2015. 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 2015), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário. A parte autora não apresentou nenhum documento 

para comprovação da atividade rural. Deferida a produção de prova foi 

colhido o depoimento pessoal da parte Autora e ouvidas às testemunhas. 

A parte autora em seu depoimento declarou que tem 56 anos, é casada e 

seu marido trabalha na roça; mora no Bairro 13, em Várzea Grande, onde 

planta batata, batata doce, banana, milho, quiabo, mandioca e maxixe; na 

sua casa tem luz e água encanada. Afirmou à testemunha João Batista 

dos Santos, que conhece a autora faz 20 anos; que a autora tem uma 

chácara, onde ajudo o esposo plantar batata, cana, mandioca e horta. A 

testemunha Rosa Maria dos Santos, declarou ter 64 anos de idade; que 

conhece a autora faz uns 2 anos; que a autora tem um chácara, onde 

planta banana, mandioca e quiabo. Analisando o conjunto probatório, 

tenho que não há início de prova material apta a ensejar o reconhecimento 
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de efetivo labor rural no período alegado. 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001027-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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. 

A parte autora deixou de apresentar impugnação à contestação. Em 

instrução foi ouvida a parte Autora e inquirida duas testemunhas. É o 

relatório. Fundamento e Decido. O pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 

8.213/91, que garante ao trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 

201 da Constituição Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente 

a um salário mínimo, tratando-se de segurado especial, como preceitua o 

artigo 11 da mesma lei. A Constituição Federal determina aposentadoria 

aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 

(sessenta) para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para aqueles que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. O referido artigo 143 

estabelece como requisito para o benefício a comprovação do exercício 

da atividade como trabalhador rural em período anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência necessária, em 

consonância com as disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de 

Benefícios, ainda que a prestação tenha sido descontínua, 

independentemente de contribuição, pelo que inaplicável à espécie a 

norma do artigo 96 da lei que rege a matéria. Estabelecidas tais premissas, 

passo à análise do caso concreto. A parte autora, nascida em 02/08/1958, 

implementou o requisito etário da aposentadoria por idade rural no ano de 

2013. Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (180 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 2013), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário. Para a comprovação da atividade rural, a parte autora 

apresentou, em juízo, o seguinte documento: certidão de casamento 

celebrado em 02/10/1982 e diversas notas fiscais de compra de produtos 

agropecuários. Assim, há um grande vácuo documental dentro do período 

de carência. Conforme CNIS apresentado pelo INSS constata-se que a 

Autora exerceu atividade urbana do período de 01/04/2004 a 01/10/2004, 

bem como seu esposo também exerceu atividade urbana do período de 

08/04/1991 a 21/08/1991; 01/10/1991 a 30/07/1993; 01/04/1997 a 

17/10/1997; 07/11/2000 a 01/2001; 01/01/2002 a 02/2003; 01/01/2002 a 

04/2005; 01/01/2002 a 22/04/2007; e, 01/01/2008 a 01/05/2008. Deferida a 

produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte Autora e 

ouvidas às testemunhas. A parte autora em seu depoimento declarou que 

tem 58 anos, mora no Sítio Serragem no Município de Nossa Senhora do 

Livramento – MT; que trabalha na roça com seu marido plantando banana, 

rama, abobora e milho; que seu marido sempre morou na roça; que seu 

esposo trabalhou na cidade durante uns anos, mas que no final de 

semana ia para o sítio trabalhar na roça. Afirmou à testemunha Margarida 

Pinto de Moraes, declara ter 68 anos; que morou perto da autora durante 

uns 20 anos; que a autora e o marido plantam roça; que o esposo da 

autora trabalhou em Várzea Grande durante um tempo e que depois voltou 

para o sítio; diz que mudou para Várzea Grande faz uns 28 anos e que 

demora cerca de 01 ano para ir no sítio da autora. A testemunha Antônio 

Paulino de Figueiredo, declarou que tem 43 anos, nasceu no Município de 

Acorizal – MT; que conhece a autora há uns 30 anos; que faz 12 anos 

que mora vizinho da autora; que a autora e o esposo sempre viveu 

trabalhando na roça; que o esposo da autora trabalhou em alguns lugares, 

mas que nunca saiu da roça. 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 02/10/1982, um grande vácuo documental dentro do período de 

carência. Lado outro, verifico do extrato do CNIS da Autora e de seu 

esposo que os mesmos possuem vários vínculos urbanos conforme acima 

mencionado, não existindo comprovação do trabalho rural. 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004179-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

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. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação. Em instrução foi 

ouvida a parte Autora e inquirida três 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 22/01/1956, 

implementou o requisito etário da aposentadoria por idade rural no ano de 

2011. Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (180 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 2011), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário. Para a comprovação da atividade rural, a parte autora 

apresentou, em juízo, o seguinte documento: certidão de casamento 

celebrado em 30/05/1976, carteira do sindicato dos trabalhadores rural, 
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declaração de exercício de atividade rural. Assim, há um grande vácuo 

documental dentro do período de carência. Conforme CNIS apresentado 

pelo INSS constata-se que a Autora exerceu atividade urbana do período 

de 01/03/2004 a 30/04/2004, bem como seu esposo também exerceu 

atividade urbana do período de 01/03/1981 a 21/09/1982; 05/09/1985 a 

10/07/1986; 23/06/1990 a 27/11/1990; 01/03/1991 a 14/05/1991; 

01/09/1991 a 31/12/1991; 22/04/1992 a 03/09/1993; 18/04/1994 a 

01/08/1994; 01/03/1995 a 08/04/1996; 09/09/1996 a 18/02/1997; e, 

01/05/1999 a 09/12/1999. Deferida a produção de prova foi colhido o 

depoimento pessoal da parte Autora e ouvidas às testemunhas. A parte 

autora em seu depoimento declarou que tem 62 anos, nasceu no Município 

de Nossa Senhora do Livramento – MT; que sempre trabalhou na roça; 

que planta arroz, feijão, milho e mandioca; a roça era manual e não tinha 

empregados; e, que trabalhou de carteira assinada durante 1 mês. 

Afirmou à testemunha Maria Elena de Miranda Campos, declara que 

conheceu a autora na Comunidade Rancharia e 1979, onde morou durante 

12 anos e a autora mora até hoje; e, que a autora trabalha na lavoura e 

cria galinhas. A testemunha Ana de Campos e Silva, declarou que tem 63 

anos, conhece a autora faz uns 46 anos; que a autora é casada; que a 

autora planta roça mandioca e milho junto com o marido. A testemunha 

José Benedito Nunes, declarou que tem 63 anos; conheceu a autora na 

Rancharia em 1970; que a autora e o marido planta roça e cria porcos e 

galinhas; que a autora não tem funcionários. 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 esposo da autora 

como lavrador, contudo a data do casamento foi em 30/05/1976, um 

grande vácuo documental dentro do período de carência. Lado outro, 

verifico do extrato do CNIS da Autora e de seu esposo que os mesmos 

possuem vários vínculos urbanos conforme acima mencionado, não 

existindo comprovação do trabalho rural. 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000783-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS ROCHA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 17 de abril de 2018, às 

14h15min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos termos 

da ação para, querendo, no prazo legal 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), devendo constar no 

mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000880-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLYSON RUBENS WEBER TAVERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000738-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID GOMES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000827-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” proposta por SEBASTIANA MARIA DA SILVA, qualificada nos 

autos, em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, 

pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, na qual se 

requer, liminarmente, seja incorporado à remuneração do autor o 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) referente à 

perda salarial ocorrida quando da conversão da moeda para URV. 

Sustenta-se que a fórmula que converteu os salários dos servidores de 

Cruzeiro Real para URV foi realizada equivocadamente e que diante das 

sucessivas alterações do valor da URV frente à inflação, houve perda 

salarial para os servidores públicos, prejudicando, assim, o requerente, 

que perdeu a correção salarial no equivalente ao percentual de 11,98%. É 

a síntese do necessário. Decido. Para a concessão da medida prevista no 

art. 300 do Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de 

urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a 

análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a 

parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, os 

requisitos necessários à concessão do pleito, haja vista que os 

documentos carreados aos autos são insuficientes a demonstrar ou fazer 

presumir a ocorrência da comentada perda salarial. Ou seja, não se 

evidencia na atual fase processual o correto valor a ser acrescido aos 

seus vencimentos, só possível através de perícia técnica, o que exige 

dilação probatória. Ademais, não resta evidenciado o alegado fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a providência 

pretendida só seja deferida ao final da demanda. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência em sua modalidade antecipatória. 

Considerando que ambas as partes demonstraram o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, determinado seja citado o ente 

público municipal para, querendo, contestar a ação. 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). Defiro a gratuidade da 

justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000733-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

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: 1002634-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA VILELLA VELASCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1002634-70.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Maria Benedita Vilella Velasco Impetrado: Secretário de Administração do 

Município de Várzea Grande Vistos... MARIA BENEDITA VILELLA 

VELASCO, devidamente qualificada nos autos, impetrou Mandado de 

Segurança contra atos do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar 

lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer desde 

1.3.2001, no cargo de Professora, conforme termos do histórico funcional 

e demais documentos juntados aos autos. Sustenta que nessa condição 

de professora tem direito à progressão funcional, sob a forma de 

promoção nas classes, de acordo com o art. 20 da Lei Complementar n. 

3.797/2012 e arts. 1º, 19, 21-24, § 1º, III, “b”, da Lei Complementar n. 

4.007/2014, de modo que fez jus à progressão da Classe B, Nível 4, para 

B, Nível 6. Porém, diz que, apesar de ter protocolizado pedido 

administrativo com vistas à progressão em 14.3.2011, até o ajuizamento 

da ação ainda não tinha sido analisado, há mais de 6 anos, portanto. Diz 

que os dois requisitos para a promoção nas classes previstos nas 

referidas leis, quais sejam, o decurso do prazo de três anos de efetivo 

exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de 

conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, caso a 

Administração se mantenha inerte durante o prazo mencionado acima, 

conforme previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

foram comprovados pelos documentos carreados com a peça primeira. 

Requereu, liminarmente, a sua progressão funcional ou, então, 

alternativamente, fosse determinada à autoridade coatora que apreciasse 

o pedido administrativo. Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido 

(p. 25-27). Notificado, o ente público municipal sustenta, em suas 

informações, a inadequação da via eleita quanto ao pedido de pagamento 

das férias e 1/3 constitucional, sob o argumento de que no mandado de 

segurança deverá comprovar, de imediato, o direito líquido e certo, já que 

não pode ser sucedâneo de ação de cobrança de pagamento de 

diferenças salariais, devendo, assim, ser extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, 

diz que a impetrante não preenche os requisitos legais porquanto só terá 

direito ao enquadramento no nível 6 em 1.3.2016 e não em 14.3.2011, 

conforme pretendido, não havendo, desse modo, direito líquido e certo a 

ser amparado por este writ, devendo, por isso, ser denegada a 

segurança nos termos do art. 487, I, do CPC. Não juntou documentos. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público verificou a ausência de 

interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito 

(pg. 44-46). É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento 

previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de 

segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, cabendo, de início, a 

análise sobre a sustentada inadequação da via eleita quanto ao pedido de 

pagamento de férias e do terço constitucional, o que ora faço, assinalando 

que, ao contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva 

na peça primeira é que os efeitos financeiros decorrentes de eventual 

reconhecimento do direito à promoção/enquadramento incidam sobre as 

férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, assim se inferindo 

dos seguintes tópicos da peça primeira: “Diante de tais argumentos fáticos 

e jurídicos, onde não restam dúvidas acerca do direito, as férias, mais 1/3 

constitucional de férias do reclamante dos anos EM QUE FICOU SEM 

ENQUADRAMENTO, requer se digne Vossa Excelência condenar a ré ao 

pagamento das verbas aqui pleiteadas corrigidas monetariamente e juros 

de mora”. “V – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a Vossa 

Excelência que se digne a: (...) g) Por fim, requer o reconhecimento dos 

efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento da Classe B, 

Nível 6 (com a correção no 1/3 de férias e 13º salário) por consequência o 

pagamento desde a data da ilegalidade cometida pelo agente coator com 

correção dos valores desde a data em que deveria ser pago o adicional e 

acrescido de juros legais.” (destaquei) Como se observa, visando o 

presente writ o enquadramento da impetrante à Classe B, Nível 6, com os 

consequentes reflexos sobre férias, terço constitucional e décimo 

terceiro, não há que se falar que tal pretensão deva ser buscada em ação 

de cobrança, não sendo correto, desse modo, afirmar ser inadequada a 

via eleita. Quanto ao mérito, cumpre salientar que a questão a ser 

enfrentada no presente mandamus reside na aferição do apontado direito 

da impetrante de obter a progressão na carreira de professores da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, como auxiliar de serviços gerais, 

sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o 

recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, tendo em 

vista a verificação do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis 

Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está 

alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 

19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova 

habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) 

anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 
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aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, a 

impetrante se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto 

no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção 

automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas 

vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de 

avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão 

funcional almejada. A impetrante está com razão, ante a verificação de 

que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 

1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe 

da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de 

serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito 

da clara demonstração dos requisitos objetivos e subjetivos, consistentes 

no fator tempo de serviço e na graduação, assim verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. O Superior Tribunal de Justiça vem 

decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da 

Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, 

como se vê a seguir, mutatis mutandis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 

17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de 

reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III 

da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o 

interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei 

Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito 

líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não 

comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da 

prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se 

que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) 

meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 

6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo 

exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após 

a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação 

é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo 

possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, 

o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, 
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de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da 

imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a 

obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em 

que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. 

Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o 

procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da 

Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de 

atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade 

impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora 

recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho 

dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão. 8. 

(...) 9. Recurso Ordinário provido.” (STJ – RMS 53.884/GO, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017 – destaquei 

e sublinhei) O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a 

oportunidade de decidir matéria idêntica, como se vê mais adiante, na 

ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE 

ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDENCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de 

ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão 

administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido 

ao almejado benefício. (...) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E 

CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – CJUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo a servidora 

provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o 

direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada 

pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem 

qualquer prejuízo. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei) Resta, pois, examinar 

os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações 

prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto 

e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo anotar que 

a impetrante Maria Benedita Vilella Velasco faz jus ao deferimento do 

pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço público por meio 

de concurso público, em 1.3.2001, alcançando, assim, em 1.3.2016, 15 

anos de serviços prestados, e não em 14.3.2011, como afirmado na inicial, 

o que recomenda o seu enquadramento na Classe B, Nível 6, conforme 

Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012. Com a comprovação do necessário tempo de serviço 

público, sem qualquer contrariedade por parte da autoridade impetrada, a 

não ser quanto à efetiva data do enquadramento, conforme exposto 

acima, resulta inequívoco o direito líquido e certo da impetrante de ser 

promovida às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes 

ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, 

portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não 

pode ser prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos 

termos do art. 20, § 4º, da Lei Municipal n. 3.797/2012. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado no presente Mandado 

de Segurança, a fim de conceder a segurança à impetrante Maria Benedita 

Vilella Velasco, ordenando que o impetrado proceda à progressão 

funcional da servidora, promovendo-a da Classe B, Nível 4, para Classe B, 

Nível 6, a partir de 1.3.2016, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis 

ns. 7.397/2000 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme 

dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das 

diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do 

trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo 

terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de 

mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a 

vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, em 

razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a 

ela, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data 

fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido 

índice. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 

da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 

14, § 1º, da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau 

de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003116-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEX DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. FÁBIO ALEX DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, 

impetrou Mandado de Segurança contra ato do SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande e estar lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer, desde 16.10.2012, no cargo de Agente de Segurança e 

Manutenção, conforme documentos juntados aos autos. Esclareceu que, 

por ter preenchido todos os requisitos necessários de progressão na 

carreira, em 18.4.2015, ingressou com pedido administrativo para 

elevação do nível/classe A-01 para A-02, nos termos das Leis 

Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014, porém a Administração 

Pública não se pronunciou a respeito, mesmo decorridos mais de 3 anos, 

ferindo, assim, direito líquido e certo do impetrante. Relatou que a 

autoridade coatora efetuou diversos acordos mediados e presididos pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se comprometendo a 

atender às reivindicações atinentes às questões de direito dos 

profissionais da educação, como, por exemplo, reenquadramento, revisão 

do PCCS, dentre outras, conforme documentos comprobatórios em anexo, 

mas resultaram infrutíferos. Sustentou que a inércia da autoridade coatora 

vem lhe causando prejuízos de ordem profissional e financeira, ferindo, 

assim, o princípio da eficiência que deve nortear a Administração Pública. 

Finalizou, requerendo a concessão liminar do pleito, a fim de que o 

impetrado fosse compel ido a efetuar sua progressão 

funcional/enquadramento da Classe A, Nível 01, para a Classe A, Nível 02, 

sob pena de desobediência, ou, alternativamente, fosse determinada a 

imediata análise do requerimento administrativo. Juntou documentos. O 

pedido liminar foi indeferido. Notificado, o ente público municipal sustentou, 

em suas informações, a inadequação da via eleita quanto ao pedido de 

pagamento das férias e 1/3 constitucional, sob o argumento de que no 

mandado de segurança deverá comprovar, de imediato, o direito líquido e 

certo, já que não pode ser sucedâneo de ação de cobrança de pagamento 

de diferenças salariais, devendo, assim, ser extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, 

disse ser incabível mandado de segurança quando o processo 

administrativo ainda está pendente de análise, insistindo da extinção do 

feito sem resolução do mérito. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

verificou a ausência de interesse público capaz de justificar sua 
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intervenção no presente feito. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo 

o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, com 

a análise acerca da preliminar sustentada pelo impetrado consistente na 

inadequação da via eleita quanto ao pedido de pagamento de férias e do 

terço constitucional, cabendo assinalar que, ao contrário do afirmado pela 

autoridade coatora, o que se objetiva na peça primeira é que os efeitos 

financeiros decorrentes de eventual reconhecimento do direito à 

promoção/enquadramento incidam sobre as férias, terço constitucional e 

décimo terceiro salário, de modo que não há falar em natureza de 

cobrança que assegure a inadequação da via eleita. Quando à alegação 

de que é incabível mandado de segurança quando o processo 

administrativo ainda está pendente de análise, cumpre esclarecer que tal 

premissa não se aplica ao caso, tendo em vista a inércia da Administração 

Pública que desde 18.4.2015 não apreciou o pedido administrativo 

formalizado pelo impetrante, não podendo permanecer à mercê da 

Administração Pública. Quanto ao mérito, cumpre salientar que a questão a 

ser enfrentada no presente mandamus reside na aferição do apontado 

direito do impetrante de obter a progressão na carreira de professores da 

rede municipal de ensino de Várzea Grande, como agente de segurança e 

manutenção, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, 

o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, tendo em 

vista a verificação do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis 

Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está 

alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 

19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova 

habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) 

anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, o 

impetrante se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto 

no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção 

automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas 

vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de 

avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão 

funcional almejada. O impetrante está com razão, ante a verificação de 

que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 

1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe 

da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de 

serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito 

da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de 

serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, 

ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 
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progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção do impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. O Superior Tribunal de Justiça vem 

decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da 

Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, 

como se vê a seguir, mutatis mutandis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 

17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de 

reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III 

da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o 

interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei 

Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito 

líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não 

comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da 

prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se 

que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) 

meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 

6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo 

exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após 

a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação 

é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo 

possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, 

o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, 

de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da 

imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a 

obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em 

que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. 

Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o 

procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da 

Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de 

atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade 

impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora 

recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho 

dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão. 8. 

(...) 9. Recurso Ordinário provido.” (STJ – RMS 53.884/GO, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017 – destaquei 

e sublinhei) O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a 

oportunidade de decidir matéria idêntica, como se vê mais adiante, na 

ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE 

ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDENCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de 

ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão 

administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido 

ao almejado benefício. (...) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E 

CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – CJUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo a servidora 

provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o 

direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada 

pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem 

qualquer prejuízo. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei) Resta, pois, examinar 

os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações 

prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto 

e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo destacar 

que o Termo de Posse contido nos autos (Id. 6736258) comprova ter o 

impetrante tomado posse, por meio de concurso público, em 16.10.2012, 

alcançando, assim, mais de 4 anos de serviço quando da impetração do 

mandamus, merecendo, portanto, ser enquadrado no nível 2, como 

pretendido, nos termos do Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim 

de conceder a segurança a impetrante Fabio Alex da Cruz, ordenando que 

o impetrado proceda à progressão funcional do servidor, promovendo-o 

para o Nível 2, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis ns. 

7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme 

dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das 

diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do 

trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo 

terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 
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mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de 

mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a 

vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, em 

razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a 

ela, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data 

fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido 

índice. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 

da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 

14, § 1º, da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça 

para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau 

de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 260038 Nr: 18562-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENHORINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora, por meio de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 

221-228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 220403 Nr: 638-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROBERTO FÁBIO MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

ROBERTO FÁBIO MARTINS PEREIRA, qualificado nos autos, ajuizou ‘’ 

Execução de Sentença ‘’ em face do Estado de Mato Grosso, igualmente 

qualificado, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça de fls. 

190-194.

A execução tramitou normalmente até a fase de expedição de Requisições 

de Pequeno Valor, posteriormente quitadas, segundo atesta o documento 

de fl. 223.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 219280 Nr: 14731-37.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente, para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção da execução, nos termos do despacho às fls. 186.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000858-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLEX PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1000858-98.2018.8.11.0002 IMPETRANTE: FLEX PNEUS SERVICOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO 

FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. FLEX PNEUS SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS EIRELI ME, impetra o presente Mandado de Segurança 

contra ato do SR. JOÃO BENEDITO GONÇALVES NETO SECRETARIO DE 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, qualificados na 

exordial, objetivando liminarmente que a autoridade coatora libere o Alvará 

de Funcionamento/Localização e Taxa de Publicidade do ano 2018, sem a 

exigência do pagamento do IPTU do ano de 2017 em nome da comodante 

com recurso administrativo de revisão de valor ainda pendente de análise. 

Aduz que ao pagar a guia do Alvará de Funcionamento/Localização/Taxa 

de Publicidade para o ano de 2018, se deparou com a medida ilegal da 

autoridade coatora, que condicionou a liberação da licença ao 

recolhimento do IPTU do imóvel, objeto de comodato, estando impedida de 

exercer sua atividade econômica. Assenta que questionou na via 

administrativa o valor de lançamento, em razão de não concordância com 

a planta genérica da localidade do imóvel, o qual ainda está pendente de 

julgamento. Assevera ser ato ilegal e arbitrário, uma vez que a 

exigibilidade do crédito tributário fica suspensa até o julgamento do 

recurso administrativo. Assevera ainda, que não bastasse a ilegalidade 

narrada, a Autoridade Municipal, de forma abusiva e arbitrária, está 

vinculando a liberação do alvará ao pagamento do débito de IPTU, na 

medida em que, tal exigência configura ilegítima sanção política, pois a 

Fazenda Pública dispõe de instrumentos legais próprio para a cobrança de 

tributo, qual seja, a inscrição em dívida ativa e consequente processo de 

execução fiscal. Carreou documentos à inicial. É o sucinto relato. Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cuida-se a pretensão em obter 

liminarmente que a autoridade coatora, libere o alvará de 

funcionamento/localização/taxa de publicidade do ano de 2018, sem a 

exigência do IPTU do ano de 2017. No caso sub judice, a autoridade 

coatora impede a livre iniciativa, um dos princípios da ordem econômica 

(Art. 170 da CF) ao impedir a obtenção do Alvará de 

Funcionamento/Localização/Taxa de Publicidade do ano de 2018, com 

risco de fechar as portas e encerrar a atividade. Neste sentido, é o 

entendimento dos Tribunais Pátrios, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS 

PRESENTES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. RECURSO 

DESPROVIDO. A medida liminar deferida tem como finalidade proteger o 

possível direito da impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreparável de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato 

supostamente violável até a apreciação definitiva da causa”. (AI 

117247/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONDICIONAMENTO DE LIBERAÇÃO DA GUIA DO ITBI MUNICIPAL AO 
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PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS ATRASADOS DE IPTU. ILEGALIDADE. 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. NESSE SENTIDO. 

DEFERIMENTO DA LIMINAR. Inviável condicionar, o Município, a liberação 

da guia de pagamento do ITBI ao prévio pagamento do IPTU atrasado que 

onera o imóvel, medida que ofende o livre direito de transferência da 

propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), transferência essa que não traz 

nenhum prejuízo ao crédito tributário pendente, uma vez que, por se tratar 

de obrigação propter rem (art. 130, caput, do CTN), continua garantido 

pelo próprio imóvel adquirido pelo Impetrante. Lei Municipal que autoriza o 

Fisco local a tanto é flagrantemente inconstitucional, não merecendo 

aplicação, pois cabe ao Poder Judiciário o controle difuso da 

constitucionalidade das leis. Ademais, dispõe a Fazenda Pública de meios 

próprios e privilegiados para a cobrança dos seus créditos tributários. 

Espírito das Súmulas nºs 70,323 e 547 do STF. Agravo a que se dá 

provimento de plano, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC (Agravo de 

Instrumento n.º 70012547592, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em 

09/08/2005)” (TJ-RS – AI: 70012547592, RS, Data de Publicação: 

06/09/2005). Assim, a relevância dos fundamentos está patente diante da 

evidente violação dos direitos e garantias fundamentais 

constitucionalmente tutelados. O fumus boni iuris se revela pela 

plausibilidade do direito invocado, dado que a autoridade coatora usa de 

expediente não previsto em lei formal para coagir e a lesão irreparável 

está consubstanciada pelo periculum in mora, na medida em que o ato 

coator cometido pelo Impetrado reflete nas atividades empresariais da 

Impetrante. ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A LIMINAR vindicada e 

determino à autoridade coatora que libere o Alvará de 

Funcionamento/Localização/Taxa de Publicidade do ano de 2018, sem a 

exigência do pagamento do IPTU do ano de 2017 em nome da comodante 

RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

04.964.796/0001-53, com endereço à Rod. BR 163/364, SN KM 435,7, 

Bloco 02, Bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações. Expeça-se o necessário. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 285374 Nr: 5746-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE KOTECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813/OAB

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de realização de maiores estudos, determino a 

inclusão dos presentes autos no plano de ação a ser cumprido no prazo 

de 120 dias (art. 21, inciso V, do Provimento nº 41/2016-CGJ), devendo 

retornar conclusos ao gabinete para que sejam devidamente analisados 

após o término do período correicional.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 285374 Nr: 5746-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE KOTECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813/OAB

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 23323 Nr: 3094-70.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESELLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS, FERNANDO JOSÉ NESELLO, JOÃO CARLOS NESELLO, José 

Nesello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT

 Vistos,

Considerando a interposição do Recurso de Apelação, embora intimada, a 

parte adversa não apresentou as contrarrazões.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 274576 Nr: 17556-46.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA TARGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JUCILENE DA SILVA - 

OAB:14355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, e por conseqüência lógica 

de causa e efeito, determino ao Requerido INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social que proceda a implantação do benefício previdenciário de 

prestação continuada para MARIA CANDELÁRIA TARGINO, portadora da 

cédula de identidade RG nº 308472706 SSP/PB, inscrita no CPF sob o n.º 

261.016.598-60, nascida em 10/08/1964 na cidade de C. do Rocha/PB, 

filha de Maria da Conceição Targino, residente e domiciliada à Tenente 

Souza Marques, Quadra 24, Casa 01, Bairro: Jardim Marajoara I, Várzea 

Grande-MT, correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal nos termos e 

para os fins colimados no artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), bem como 

o abono anual previsto no artigo 40 da mesma lei. Condeno a Autarquia 

Requerida ao pagamento do beneficio previdenciário a partir da citação. 

Juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, até a entrada em vigor 

da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando os juros de mora incidirão à 

razão de 0,5% ao mês. Correção monetária é devida nos termos da Lei 

6.899/1.981, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 do 

STJ).Deixo de condenar a Autarquia Requerida nas custas e despesas 

processuais por ser isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Novel 

Código de Processo Civil.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por 

força do disposto no artigo 496, § 3º do NCPC.Nos termos do Provimento 

nº 20/2008-CGJ/MT que disciplina a inserção de tópico síntese nas 

sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar: 1. 

Nome do Beneficiário: MARIA CANDELÁRIA TARGINO; 2. Benefício 

concedido: Amparo Social / LOAS; 3. Data inicial do benefício: data em que 

foi negado o Requerimento pela Autarquia/Requerida(...)"

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 337092 Nr: 5454-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 11347

 I – Designo para o dia 09/04/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 524334 Nr: 936-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNILSON MARTINS DOS SANTOS, GILVAN 

GONÇALVES DA MOTA, RONIEL SEBASTIÃO LEMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA - 

OAB:22664-O, VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:20399/O

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu ODNILSON 

MARTINS DOS SANTOS , via DJE, para apresentar DEFESA PRELIMINAR, 

no prazo 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 114901 Nr: 10316-45.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SOUZA ROSA, JURIMAR DA 

SILVA SIQUEIRA, GERSON BENITES NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:OAB/MT 6588, Marilene Alves - OAB:7474, MOACIR 

ALMEIDA FREITAS - OAB:727, Raquel Calmon Freitas Costa - 

OAB:12368 b

 I – Redesigno para dia 19/03/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução e julgamento.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 222700 Nr: 2934-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Romas Godinho - 

OAB:18206

 I – Redesigno para dia 13/03/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução e julgamento.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395480 Nr: 8742-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:OAB/MT17306

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO ARARIPE 

DE ABREU E LIMA, para devolução dos autos nº 8742-06.2015.811.0002, 

Protocolo 395480, 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): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 379282 Nr: 26226-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO, 

MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jaqueline moreira martins 

pacheco - OAB:10.402

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 07/02/2018 13h30 PROCESSO: 26226-68.2014 CÓD.: 379282

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: LUCIANO FREIRIA DE OLIVEIRA

Advogada do Réu: JACKELINE M. MARTINS PACHECO

Réus: MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO e ADRIANO GONÇALVES 

DE ARAÚJO

Aberta a audiência, constatada a presença do Réu MATHEUS, bem como 

o Ministério Público. 1) o Réu MATHEUS informou que durante o período 

diurno fica no seu trabalho, local no qual seria melhor encontra-lo para 

intimações futuras (Avenida Jornalista Alves de Oliveira, n. 138, bairro 

Cidade Alta/Cuiabá). A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte 

DECISÃO: I – REDESIGNO a Audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 19/03/2018, às 14h:15min. Intimem-se. Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Michelle Rondini do 

Nascimento, Assistente de Gabinete II, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: LUCIANO FREIRIA DE OLIVEIRA

Réu: MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 373112 Nr: 21640-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LUCAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 07/02/2018 14h15 PROCESSO: 21640-85.2014 CÓD.: 373112

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: LUCIANO FREIRIA DE OLIVEIRA

Assistente de Acusação: RICARDO DA SILVA MONTEIRO

 Advogado do Réu: ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

 Réu: EDIVALDO LUCAS DIAS

Aberta a audiência, constatada a presença do Assistente de Acusação, 

bem como o Ministério Público. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a 

seguinte DECISÃO: I – Expeça-se carta precatória para a oitiva da 

testemunha JOSIEL (Guarantã do Norte/MT). II – REDESIGNO a audiência 

para interrogatório do Réu para o dia 08/05/2018, às 13h30min. Intimem-se. 

Requisite-se. Saem os abaixo assinados devidamente intimados. Nada 

mais eu, ________ Michelle Rondini do Nascimento, Assistente de 

Gabinete II, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: LUCIANO FREIRIA DE OLIVEIRA

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 521250 Nr: 25084-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ALVES MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Indiciado(a): CiICERO ALVES MIRANDA DA SILVA Filiação: 

Laudiceia Pinto de Miranda, data de nascimento: 1/6/1988, brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Rua 13, N. 20, Q.114, Bairro: São Mateus, Cidade: 

Várzea Grande-MT.

Finalidade:NOTIFICAÇÃO DO(A, S) ACUSADO, por todo conteúdo do 

despacho de fls. 72 e da denúncia de fls. 72, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para que no prazo 

de 10(dez) dias, apresentar defesa por escrito na forma prevista no art. 

396 da Lei 11.719/2008. Deverá declarar, caso não tenha condições de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por Defensor Público, 

nomeado por este Juízo (Lei nº 10.792, de 1º/12/2003, art 2º que alterou o 

Decreto Lei nº 3.689, de 03/10/1941-CPP); o que deverá ser certificado 

pelo Oficial de Justiça.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Pelo que se observa, o acusado não foi 

encontrado, pois, segundo consta da certidão de fls. 41, mudou-se e não 

há novas informações acerca de seu paradeiro nos órgãos conveniados 

(Siel/Infoseg – fls. 50). Assim, providencie-se a notificação por edital. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S Rosa Nardini

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 508103 Nr: 18003-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFER GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Vistos etc.

O acusado, notificado pessoalmente (fls. 120/121), apresentou, por meio 

de advogado particular (procuração - fls. 58), defesa preliminar (fls. 

127/129), não suscitando preliminares, postergando a defesa do mérito 

para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JOSEFER GONÇALVES DA 

SILVA.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de março 2018, às 15h00min.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda o advogado particular e 

as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 525376 Nr: 1640-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO BOMDESPACHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU: AGNALDO BOMDESPACHO DA SILVA, Dr. 

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM, PARA COMPARECER PERANTE 

ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA O DIA 07 DE MARÇO DE 2018 ÀS 16H00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 463218 Nr: 18052-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO MARTINS HASKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:

 INTIMEM-SE a Defesa para juntar aos autos a renovação do registro da 

arma de fogo, no prazo de cinco dias, sob pena de perdimento.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 479498 Nr: 1764-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATAN ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13250

 Código: 479498.

VISTOS ETC

O Réu apresentou Defesa Preliminar às fls. 83 arrolando as mesmas 

testemunha de acusação. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 19 de julho de 2018, às 

14h:30min, a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das 

testemunhas e interrogatório do réu.

Intimem-se a vítima, as testemunhas arroladas pela acusação/defesa e o 

acusado.

 Insta salientar que o acusado está atuando em causa própria.

 Intimem-se o advogado constituído.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública. (Vítima)

Cumpra-se.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 440187 Nr: 237-03.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, NCDDS, EDDS, MDDS, MVDDS, EJD, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. 

Em primeiro lugar, fica expressamente advertido o genitor para os devidos 

fins legais, nos termos acima. Em segundo lugar, cumpra-se integralmente 

a r. decisão de fls. 186. Com Com o retorno da deprecata devidamente 

cumprida, dê-se vista sucessiva ao Ministério Público e ao réu para que 

apresentem seus memoriais no prazo de 05 (cinco) dias. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” Nada mais 

havendo a consignar, por mim, __________ Fernanda Bernardino 

Martinelli, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito
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Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCISIO FRANCISCO DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007077-64.2017.8.11.0002

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:

SANDRA DELOURDES BARBIERI (EXECUTADO)

BARBIERI & BARBIERI LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 8 de fevereiro de 

2018 PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439384 Nr: 6466-65.2016.811.0002

 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: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ELIANE GOMES DE OLIVEIRA, devidamente qualificada no feito, propôs 

a presente Ação Revisional de Contrato, em face de BV FINANCEIRA S/A, 

também qualificada no feito.

2. Fora intimado o patrono da autora para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão da sua inércia, não fora possível expedir carta de intimação 

para que a autora desse prosseguimento no feito, uma vez que o 

endereço fornecido na inicial, bem como nos documentos trazidos ao feito 

encontra-se incompleto.

4. Pois bem, comungo do entendimento de que é dever da parte manter o 

seu endereço com todos os dados possíveis para viabilizar o eficaz 

cumprimento das diligências que lhe são endereçadas, assim, a 

inoperância da parte autora em manter seus dados atualizados, possibilita 

a extinção do feito por desídia.

5. Nesse sentido:

“PROCESSO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - ENDEREÇO DA AUTORA 

INCOMPLETO - FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA QUE PROMOVESSE O 

ANDAMENTO DO FEITO. 1. Correta se mostra a sentença que julga extinto 

processo de execução, eis que, diante da insuficiência de dados do 

endereço da apelante, restou frustrada a sua intimação pessoal para dar 

andamento ao feito. 2. É dever das partes declinar nos autos o seu 

endereço com todos os dados possíveis para viabilizar o eficaz 

cumprimento das diligências que lhe são endereçadas. (TJDFT - Acórdão 

n.212575, 19980110732899APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 

Revisor: FERNANDO HABIBE, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

28/02/2005, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 17/05/2005. Pág.: 127)”.

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. Deixo de condenar em custas processuais e honorários, em face da 

gratuidade da autora.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P.I.C.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333336 Nr: 1962-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBELE APARECIDA MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos.

.

1. Da análise dos autos, verifica-se que após proferida a decisão de fls. 

20 os autos não foram enviados ao Defensor Público para intimação 

pessoal, conforme dispõe o art. 183, § 1º e 185, § 1º, ambos do CPC.

2. Desta feita, torno sem efeito os atos praticados às fls. 25/26 e 

determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para manifestação 

acerca da decisão de fls. 20.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271904 Nr: 13156-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON

 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:

 Vistos.

1. BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de 

COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E TRANSPORTES 

LTDA EPP e GUERINO APARECIDO RIGOLON, 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.
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8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307296 Nr: 3184-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RONDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:9700-E, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - 

OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A/MT

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339068 Nr: 7192-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MONEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Hamilton Genro Bins - 

OAB:43.012, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8.794 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:OAB/MT13.731

 Vistos.

1. Considerando a inércia do patrono do autor, intime-se o autor 

pessoalmente para que no prazo de 5 dias manifeste sobre a decisão de 

fls.158, bem como se manifeste sobre a petição de fls. 161.

2. Por derradeiro, determino para que a senhora Gestora proceda ao 

cadastramento dos novos procuradores da parte requerida (fls. 164).

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343854 Nr: 10961-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUENO COELHO LTDA ME, ISAEL FRANCISCO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4754

 Vistos.

1. ITAÚ UNIBANCO S/A, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de BUENO 

COELHO LTDA ME e ISAEL FRANCISCO COELHO, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 216144 Nr: 11535-59.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CEZAR DA FONTOURA, MARIA 

EUNICE M. FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 256131 Nr: 13971-20.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOM COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 intimação para a parte requerida sobre o desarquivamento dos autos no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278778 Nr: 22431-59.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITICARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MARQUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑES - 

OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para as partes autora sobre o desarquivamento dos autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278779 Nr: 22432-44.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITICARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para a parte autora sobre o desarquivamento dos autos no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279054 Nr: 22749-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. H. N. BRANCO COMERCIO (Kike Sabores), 

CARLOS HENRIQUE NARDEZ BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MT – SICREDI SUDOESTE, devidamente qualificado nos autos, 
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propôs a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de C. 

H. N. BRANCO COMÉRCIO (KIKE SABORES) e CARLOS HENRIQUE 

NARDEZ BRANCO, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327608 Nr: 23923-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON EDUARDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 351178 Nr: 16712-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUZA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374408 Nr: 22611-70.2014.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em desfavor de PAULO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão de 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 se 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.

10. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 16031 Nr: 3155-62.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAYTON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 19917 Nr: 2104-79.2000.811.0002

 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): SANTO ALVES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 71235 Nr: 5154-74.2004.811.0002

 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): FRANCISCO JOSÉ ANTUNES DE SOUZA, 

MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C.N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/ MT 12.560, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO- DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 89151 Nr: 11569-39.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRATORA DE CONSÓRCIOS S.C. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO ARRUDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT/ 9899, IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES - OAB:8909, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 113607 Nr: 9138-61.2007.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIANE APARECIDA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 122, passo à análise do 

pedido de cumprimento de sentença (fls. 106/109).

2. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221087 Nr: 1314-80.2009.811.0002

 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): DULCIDES FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 
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ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273045 Nr: 15219-84.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILAINE JACQUELINE TONET DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273083 Nr: 16728-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - ME, 

VANIA VELOSO TRANIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274811 Nr: 17819-78.2011.811.0002

 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 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE LOPES DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 Vistos.

.

1. Tratando-se de sentença sem resolução do mérito e, atento ao que 

dispõe o art. 485, § 7º do CPC, mantenho a decisão tal como lançada.

2. Considerando que já houve a apresentação de recurso de apelação 

pelo autor e recurso adesivo pela ré, remetam-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o 

art. 1010, § 3º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279936 Nr: 23771-38.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE LOPES DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I, QUEIROZ 

MOTOS CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684, SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO 

SOLIGO SANTAMARIA - OAB:15.906

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do corréu QUEIROZ MOTOS CUIABÁ LTDA 

requerendo a restituição dos prazos recursais a partir da sentença de fls. 

138/140, alegando que os autos foram retirados com carga pela corré, no 

prazo em comum para recurso das partes, prejudicando a peticionante 

que tem interesse em recorrer da sentença.

2. Pois bem. Com razão o requerido em seu pedido de fls. 144. 

Vislumbra-se dos autos que a patrona da requerida BV FINANCEIRA S/A, 

com procuração nos autos de Busca e Apreensão nº 274811, em apenso, 

retirou os presentes autos com carga no dia 16 de fevereiro de 2016, 

devolvendo-os somente no dia 29 do mesmo mês, obstacularizando, 

assim, a vista dos autos à parte interessada.

3. Com efeito, uma vez publicada a decisão passível de recurso, sendo o 

prazo comum às partes, os autos devem permanecer junto à secretaria do 

juízo para consulta das partes, podendo, todavia, os autos serem 

retirados em conjunto ou mediante prévio ajuste das partes, por petição 

nos autos, sendo lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de 

cópias, pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) horas, independentemente de 

ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo, a teor do que dispõe o art. 

107, §§ 2º e 3º do CPC.
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4. Diante do exposto, uma vez constatado que a carga do feito foi 

realizada de forma equivocada, causando prejuízo à parte ré, acolho o 

pedido de fls. 144 para o fim de restituir o prazo à ré QUEIROZ MOTOS 

CUIABÁ LTDA, para, querendo, manifestar-se acerca da sentença de fls. 

138/14, prazo este a ser contado a partir da presente decisão.

5. Após, venham-me os autos conclusos para apreciação dos embargos 

de declaração de fls. 141/142.

6. Intimem-se.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282763 Nr: 1585-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEI NERIS CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288237 Nr: 7673-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS E OLIVEIRA LTDA ME (CORREIA TENA 

TIDO MERCADO E MATE, ETTORE DE OLIVEIRA SILVA, RAFAEL TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294807 Nr: 14984-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUIZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:MT/12090-A

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305477 Nr: 1145-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETTORE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Defiro o pedido de fls. 78/79, devendo a secretaria expedir novo 

mandado de citação e demais atos executórios em defavor do devedor, 

observando-se o novo valor do débito descrito às fls. 109/110.

2. Providencie a secretria a juntada do documento que encontra-se 

pendente, conforme informação constante do sistema Apolo.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373243 Nr: 21728-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VALMOR COMPAGNONI, VALMOR 

JOSÉ MUNCIO COMPANHONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387250 Nr: 3468-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. COMÉRCIO DE COLCHÕES E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, SIDNEY AUGUSTO LEITE, ANA 

CAROLINA ARAÚJO LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283 Nr: 904-08.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB- ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 70974 Nr: 5060-29.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA MASSAS E CONGELADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente trazer aos autos 

nova planilha atualizada do débito, uma vez que não fora possível 

identificar o saldo devedor na planilha de fls. 153/158, visto que o valor 

ficara ocultado pela autenticação do documento.

2. Após, conclusos.

3. Às providências

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78502 Nr: 1188-69.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMECOMM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 7979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente trazer aos autos 

nova planilha atualizada do débito, indicando o valor do saldo devedor, 

uma vez que os valores constantes na planilha de fls. 133v/137 

encontra-se ilegíveis.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 90821 Nr: 652-24.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI, LEONIR GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DOS SANTOS E CARDOSO LTDA, 

FERREIRA DOS SANTOS E CARDOSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 
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pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 116984 Nr: 667-42.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO SANTANA, MANOEL SOARES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando o que dispõe o art. 921, § 5º do Código de Processo Civil, 

oportunizo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que se 

manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente nos 

autos.

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 200284 Nr: 10923-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CREDIBEL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GERTULIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 225782 Nr: 5957-81.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUÍNO - 

OAB:OAB/TO 2732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CARLA PIRANI 

NASCIMENTO - OAB:6578/MT, MÔNICA RABONI FAXINA - 

OAB:276.336/SP

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250659 Nr: 9966-52.2010.811.0002

 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): MARMORÁRIA VÁRZEA GRANDE LTDA EPP, 

FRANCISCO MARCIEL INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208/0, Diego de Almeida Vargas Nunes - 

OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente indicar o valor 

exato em que pretende que seja feita a constrição online, uma vez que 

foram apresentadas três planilhas com valores distintos (fls. 168, 169 e 

170).

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251087 Nr: 10305-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 
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pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 254847 Nr: 13047-09.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NAVARRO VIEIRA, CLEBER JUPIRARI 

NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAITE CAROLINE OLIVEIRA 

DE MELLO - OAB:17461/MT

 . 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

independentemente de lavratura de termo, com a imediata transferência do 

montante indisponível para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, 

§5º).10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, 

façam-se os autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade 

(CPC, art. 854, § 6º).11. Posteriormente à todo o procedimento supra, 

intime-se o autor para que se manifeste pugnando o que entender 

necessário para a efetiva citação do executado Cleber Jupiraci 

Navarro.12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265810 Nr: 5877-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUMAR DILDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 285102 Nr: 4150-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287745 Nr: 7116-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMUVIDROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME, CARMELUCE GONÇALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289234 Nr: 8774-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DAMARIS ARAÚJO -ME, ADÃO 

HILDEBRANDO ARAÚJO, AURELIO ROZENO ARAUJO, OACIR JOSÉ DE 

SOUZA, ADRIANI DAMARIS ARAUJO SOUZA

 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:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 
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no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289690 Nr: 9255-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO COIMBRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURISON DA SILVA FLORENTINO 

- OAB:308-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, WILSON LISANDRO VEIGA - OAB:15427-O

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293862 Nr: 13889-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301195 Nr: 21938-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR APARECIDO SCHIAVIANTTI 

MADANES

 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. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307691 Nr: 3626-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL MUSTAFA FARES ME, NABIL MUSTAFA 

FARES

 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:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 488 de 516



do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317593 Nr: 14625-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA ME, RAFAEL 

RODRIGO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA, devidamente qualificado 

nos autos, propôs a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 

face de RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA ME e RAFAEL RODRIGO DE 

SIQUEIRA, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322014 Nr: 18435-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322477 Nr: 18905-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A RODRIGUES LIMA COMERCIO ME, 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, em 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341795 Nr: 9352-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE (BRASIL) S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONY VICENTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 
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do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353320 Nr: 18223-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM & SOUZA LTDA ME, EDGAR DE 

MORAIS AMORIM, FRANCIELE CEREZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369048 Nr: 18728-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18.473-A, MOISÉS 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A, PATRICIA NANTES MARCONDES 

DO AMARAL DE TOLEDO PIZA - OAB:98.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13791

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por BANCO FIAT 

S/A, em face de ANTONIO GONÇALO DE LIMA, partes devidamente 

qualificadas nos autos, feito julgado extinto, em virtude da desídia do 

autor, conforme se depreende da sentença de fls. 79.

2. Fora determinada, às fls. 88, a devolução do veículo apreendido, sob 

pena de multa diária, fixada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. Todavia, às fls. 98, este juízo fixou a multa no importe de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), em dissonância com a decisão 

anteriormente proferida.

4. Dessa forma, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão 

de fls. 98 e esclarecer que o termo inicial da multa é o primeiro dia 

posterior ao prazo estabelecido judicialmente para o cumprimento da 

obrigação, após a fixação da astreinte, que no caso dos autos, foi fixada 

na decisão de fls. 88.

5. Na sequência, verifico que a petição de fls. 93 e o Termo de Renúncia 

de fls. 94, em que pese tenha como referência o mesmo número deste 

processo (18728-18.2014.811.0002), tem partes distintas das 

cadastradas neste feito, sendo, inclusive, realizada a substituição dos 

patronos do autor, quando da intimação de fls. 96.

6. Dessa forma, objetivando evitar-se qualquer nulidade, determino que 

sejam desentranhadas do feito as fls. 93/95, uma vez que não pertencem 

ao feito, bem como determino que seja renovada a intimação de fls. 96.

7. Consigno que, em respeito ao Princípio da Economia Processual e 

Celeridade, já procedi à regularização do patrono do autor no Sistema 

Apolo.

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383412 Nr: 1016-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMAR FERREIRA PINTO, ANGELA MARIA 

GRANDINI DE ARAÚJO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, em 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 
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§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 398952 Nr: 10793-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PASSOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401008 Nr: 11867-79.2015.811.0002

 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): AUTO POSTO VISTA ALEGRE VARZEA 

GRANDENSE LTDA, KHALLED OMAS, LAURA DOMINGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413870 Nr: 18855-19.2015.811.0002

 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: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO QUIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico certidão de Decurso de Prazo (fl.140) 

em relação à determinação deste JUÍZO à fl. 138.

2. Em razão de ter sido efetivada a Busca e Apreensão do veículo objeto 

da lide, para evitar maiores prejuízos ao autor, concedo novo e derradeiro 

prazo de 5 (cinco) dias ao requerente para que cumpra a determinação 

supra.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 5 

(cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena de extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

 4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429163 Nr: 284-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO, JAIRO 

SOARES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SUELZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 9928-A, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429449 Nr: 494-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA PATRÍCIA CAMPOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 
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dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440023 Nr: 6805-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.E.TSURU - ME, ANDERSON EVANGELISTA 

TSURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444977 Nr: 21927-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN LEBELEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

.

1. Cumpra-se a sentença em todos os seus termos.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 28991 Nr: 6943-50.2000.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SOUZA DE OLIVIERA, LUCLÉCIA 

RONDOM PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia do patrono da autora, intime a autora 

pessoalmente para que cumpra o decisório de fls. 380.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 71551 Nr: 5413-69.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INTERMEDIUM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT METAL PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

LTDA., WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7.302-A, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 4. Por esta razão, indefiro o pedido do exequente para desconsideração 

da personalidade jurídica da executada Fort Metal Produtos Siderúrgicos 

LTDA e de sua sucessora Gefer Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos LTDA.5. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

exequente manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário 

para o prosseguimento do feito.6. 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.7. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 80488 Nr: 2990-05.2005.811.0002

 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): VADIESEL MECÂNICA LTDA, VAGNER 

SPIGUEL, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 102361 Nr: 11381-12.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (SORPAN)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASY PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 492 de 516



PRODUTOS DE PLÁSTICOS, BANCO DO BRASIL S/A (AGÊNCIA DE 

VÁRZEA GRANDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383-B/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - UNIVAG - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB 6.848-B 

MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678/A, LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA - OAB:18.981-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos..[...] 9. Desta forma, verificado o equívoco praticado por este juízo 

com a indevida extinção do feito, ACOLHO os embargos propostos para, 

em sede de juízo de retratação, TORNAR SEM EFEITO a decisão de fls. 

267, e, no impulso do processo, determinar:a) A IMEDIATA RETIFICAÇÃO 

DO REGISTRO E AUTUAÇÃO DO FEITO no tocante aos participantes do 

polo da ação, nos termos da decisão de fls. 212;b) A expedição de Alvará 

Judicial em favor do Dr. Rodrigo Mischiatti, referente aos honorários 

advocatícios remanescentes, depositados pelo autor às fls. 214, 

transferindo-os para a conta indicada às fls. 228;c) Concedo ao autor o 

prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca da consulta 

realizada junto ao sistema Renajud, consoante extrato que ora se junta. 

10. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221051 Nr: 1284-45.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CECILIA KLEIN IBING MINUSCULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:5.630-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 Vistos.

.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por HSBC BANK BRASIL 

S/A – BANCO MÚLTIPLO, alegando suposta omissão na decisão 

embargada, na medida em que não apreciou os precedentes trazidos pela 

embargante em sua peça de impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, conforme se 

depreende de certidão de fls. 289 vº.

É o relatório.

DECIDO.

3. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, e os REJEITO, visto que não existe omissão na 

decisão proferida, senão vejamos.

4. O artigo 1.022, I do CPC preconiza o seguinte:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

5. Com efeito, a omissão que enseja no cabimento dos embargos se dá 

quando a decisão não aprecia ponto ou questão que deveria ser dirimida 

pelo Magistrado. De outro norte, caso a omissão seja irrelevante, a 

decisão não merece ser completada, mormente porque seria um absurdo 

sustentarmos que o magistrado deve se pronunciar sobre tudo o que 

consta nos autos.

6. Assim, vê-se claramente que a decisão prolatada abordou os pontos 

suscitados pelas partes, de acordo com a conveniência processual. Por 

esse motivo, entendo não ter havido omissão.

 7. Ante o exposto, por inexistir OMISSÃO na decisão, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e, por conseguinte, mantenho 

inalterada a decisão proferida às fls. 284 e vº.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 223641 Nr: 3881-84.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILE LOPES FURADO & CIA LTDA, NEILE 

LOPES FURTADO, RENATO COURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.621-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 234512 Nr: 14465-16.2009.811.0002

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208/0, Diego de Almeida Vargas Nunes - 

OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 27/11/2017, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10149, de 30/11/2017 e publicado no dia 

01/12/2017, não constou o nome dos novos patronos nomeados pelo 

requerente, desse modo, faço-lhes nova intimação, para que se 

manifestem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239209 Nr: 602-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S. A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-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 a Ação de Depósito 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.
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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 inteiro teor desta decisão.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239397 Nr: 812-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR DECORAÇÕES PARA SEU LAR 

LTDA, WANDERLEY NASCIMENTO MAGALHÃES, ROSANGELA AIMER 

BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/ 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 244149 Nr: 5017-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO FAUSTINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262853 Nr: 2032-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMAIN SANCHIK TÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JESUS DA COSTA

 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:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271360 Nr: 12122-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271362 Nr: 12124-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, em 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271698 Nr: 12776-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE FIDELIS DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 277809 Nr: 21395-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.621-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281474 Nr: 189-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO ALVES - COMÉRCIO, JOSÉ 

FRANCISCO ALVES, JUCELITO LUIZ FERREIRA BORGES, CELITA LUCIA 

PIRAN BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 495 de 516



(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283494 Nr: 2352-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO COSMO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284264 Nr: 3277-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMEIRE BOTELHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293175 Nr: 13121-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CRISTINA DE CAMPOS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301868 Nr: 22633-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITORIAIS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁDIO MAGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico a petição de fl. 56 requerendo a 

extinção do feito por desistência, nos termos do art. 485, VIII do CPC.

2. Entretanto o processo já foi sentenciado com sua respectiva certidão 

de Trânsito em Julgado (fl.55), motivo pelo qual deixo de apreciar a petição 

supra.

3. Remetam-se os autos ao arquivo.

4. Cumpra-se.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302496 Nr: 23343-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303889 Nr: 24844-11.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSANDRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - OAB:15415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

1. Certifique-se quanto à existência de valores depositados no feito.

2. Após, conclusos para análise do pedido de fls. 161.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303924 Nr: 24880-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA, ALEX 

NOGUEIRA DE FREITAS, BENEDITO HILÁRIO NASCIMENTO

 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:

 7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do 

pedido.8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele 

dispositivo, façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo. 9. 

Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).10. Caso se 

verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os autos 

conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, § 

6º).11. Posteriormente à todo o procedimento supra, intime-se o autor para 

que se manifeste pugnando o que entender necessário para a efetiva 

citação do executado Benedito Hilário Nascimento12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307314 Nr: 3202-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DE AUTOM., 

PEÇ., E SERV. DE CUIABÁ E V. GRAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307584 Nr: 4962-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 
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o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311960 Nr: 8027-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI MARCIO SOARES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se que a parte executada não possui relacionamento com 

qualquer instituição financeira, conforme extrato anexo,

 5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313643 Nr: 9835-72.2013.811.0002

 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: JEAN CARLOS FARIAS CARREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por JEAN CARLOS 

FARIAS CARREIRO, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

6. P. I. C.

7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317579 Nr: 13944-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELE A MANTOVANI ME, CIBELE 

APARECIDA MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MARTINS CARDOZO 

DIAS - OAB:252.569/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322167 Nr: 18591-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A DA SILVA E SANTANA LTDA - ME, 

ADAILTON ANTONIO DA SILVA

 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:
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 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331595 Nr: 325-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O R DE ARAUJO MATERIAIS CONSTRUÇÃO 

(FANTASIA: COMÉRCIO DE CIMENTO DE MATO GROSSO, ODALIA RAMOS 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331689 Nr: 433-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FÁTIMA MORAES (FANTASIA: 

POSTO PETRUS, APARECIDA DE FÁTIMA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332820 Nr: 1504-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.695 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:266539

 Vistos.

.

1. Aguarde-se o recebimento dos embargos propostos.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338587 Nr: 6783-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO PADILHA SERGIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 
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converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338605 Nr: 6799-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA (EM RECUP. 

JUDICIAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:266539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.695 SP

 Vistos.

.

1. Certifique-se a tempestividade dos embargos propostos.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341196 Nr: 8859-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREITEIRA CIDEFRAN DE LADRILHAGEM 

LIMITADA - ME, APARECIDO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do(a) executado(a), até 

o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 

854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 345428 Nr: 12196-28.2014.811.0002

 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): F A PUGAS EPP, FABIO ANDRADE PUGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370222 Nr: 19619-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE CRISTIANE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371557 Nr: 20620-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 
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executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380378 Nr: 26979-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DOS REIS FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 381477 Nr: 27858-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA – 

ME, ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 
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para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383442 Nr: 1040-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DALVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384589 Nr: 1786-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VAZ - ME, EDUARDO VAZ, 

JEANNA NEIVA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora.

4. Citem-se os executados, conforme requerido às fls. 60.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 388771 Nr: 4602-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - OAB:12541-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de JORGE ALVES 

BATISTA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão de 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 se 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.

10. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391546 Nr: 6279-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RONIVALDO DOS REIS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 

84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.
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4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395125 Nr: 8497-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERPEL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, JEAN CARLO LEITE NASSARDEN, ELIAS ABRÃO NASSARDEN, 

AUREA MARIA DE ALVARENGA GOMES NASSARDEN, CLARICE PEREIRA 

LEITE NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema BACENJUD, 

conforme extrato anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395130 Nr: 8501-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, RENATO GABRIEL DOS SANTOS OSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402556 Nr: 12709-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISNAUTICA INDUSTRIA DE COMERCIO DE 

BARCOS LTDA., IVALDO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de DISNÁUTICA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE BARCOS LTDA e IVALDO RODRIGUES PEREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409346 Nr: 16326-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413076 Nr: 18397-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDA MEIRE ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS- 

6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.
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 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427895 Nr: 26214-20.2015.811.0002

 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): P.R. S. SILVA- ME, PATRICIA REIS SOUZA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178 - A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429174 Nr: 294-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433972 Nr: 3422-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GUEBARRA SOLER FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 441680 Nr: 7608-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP MULTIMARCAS COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS LTDA-ME,, JONATAN GIANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de GP MULTIMARCAS COMÉRCIO 

DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME e JONATAN GIANI DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444976 Nr: 13811-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN LEBELEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453417 Nr: 13407-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVO COMERCIO DE COSMETICOS E 

PERFUMARIA LTDA-ME,, VANDERLEY FERREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:15445, 

MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do 

executado, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o exequente, por 

seu patrono, para que promova a citação do executado no prazo de 05 

(cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato.

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, em 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º).

5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 

(três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente 

da constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de 

embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 e seus parágrafos, do mesmo código.

6. Realizada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

intime-se o executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o 

tenha, acerca da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 9. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.

12. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000142-71.2018.8.11.0002

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:

N. M. COM. DE PECAS PARA BICICLETAS LTDA (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: 1000142-71.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: N. M. COM. DE 

PECAS PARA BICICLETAS LTDA 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 
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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: 1003900-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL CAMPOS BARBOSA (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: 1003900-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ISMAEL CAMPOS BARBOSA Vistos. 

.. 1. Ciente da petição retro. 2. Proceda-se a Secretaria com as devidas 

anotações junto ao registro do feito para que passe a constar adiante do 

polo ativo os nomes dos novos patronos ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

e JAMIL ALVES DE SOUZA 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007231-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR DE SANTANA (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: 1007231-82.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LENIR 

DE SANTANA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, o que, em princípio, configura a inexistência de mora. 4.Assim, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane as irregularidades acima apontadas, na forma do art.2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007331-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA FELIX FONTES 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: 1007331-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARILZA 

FELIX FONTES SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007450-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FLAVIO PEREIRA CERQUEIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007450-95.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUIS FLAVIO PEREIRA CERQUEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Deixo de acolher o 

pedido de dilação de prazo feito pelo autor. 4. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007152-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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)

Parte(s) Polo Passivo:

PALMIRO LEO DE CAMPOS (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: 1007152-06.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: PALMIRO LEO DE CAMPOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Compulsando os autos, verifico que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial com o CEP divergente do indicado no contrato. 4. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, 

porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, 

não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência 

pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei 

n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 5. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único), e deixo de acolher o pedido de dilação de prazo da parte autora. 6. 

Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007738-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA DE SOUZA (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: 1007738-43.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA Vistos. 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1032662-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 1032662-98.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE CARLOS MORAIS 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 
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robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006931-23.2017.8.11.0002

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:

NABOR SOARES (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: 1006931-23.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: NABOR SOARES Vistos. 1. Cite-se a parte devedora 

para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e 

ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o 

devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, 

art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado 

que em havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela 

metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de 

embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do 

mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 

915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as 

prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006874-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NOGUEIRA SILVA (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: 1006874-05.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: CLAUDIA NOGUEIRA SILVA Vistos. 

.. 1. Deixo de acolher o pedido de dilação de prazo, tendo-se em vista que 

entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao 

requerido. 2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito. 3. Em caso de inércia de 

seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, §1º do Novel Código de Processo Civil. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003878-34.2017.8.11.0002

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:

JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA (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: 1003878-34.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA Vistos. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006924-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ALVES DE BARROS (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: 1006924-31.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HELIO ALVES 

DE BARROS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, 

de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do requerido com 

relação ao débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, 

na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004120-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA BRANDAO GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004120-90.2017.8.11.0002 AUTOR: NAIARA BRANDAO 

GOUVEIA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação Revisional proposta por NAIARA BRANDÃO GOUVEIA, 

em desfavor de BANCO BRADESCP FINANCIAMENTOS S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico 

que, no acordo firmado entre as partes, não contem a assinatura do 

requerido, tornando, nesse momento processual, impossível a sua 

homologação. 3. Isto posto, intime-se o requerido, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para regularização do acordo extrajudicial supra, para sua posterior 

homologação. 4. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009111-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LOPES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (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: 1009111-12.2017.8.11.0002 AUTOR: REINALDO LOPES DE 

ABREU RÉU: BANCO HONDA S/A. Vistos. .. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004865-70.2017.8.11.0002

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:

MANUELA FERREIRA HADDAD RONDON (RÉU)

LUMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP (RÉU)

LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON (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: 1004865-70.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: LUMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP, LUIZ FERNANDO DA COSTA 

RONDON, MANUELA FERREIRA HADDAD RONDON 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: 1009351-98.2017.8.11.0002

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:

ELOISA MARIA DE JESUS (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: 1009351-98.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: ELOISA MARIA DE JESUS Vistos. .. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. 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: 1000065-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FUKUSHIMA (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: 1000065-62.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JORGE FUKUSHIMA Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMMANUEL ROMERO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

GISELE DA SILVA ASSUNCAO CAVALHEIRO (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: 1000052-63.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: EMMANUEL ROMERO CAVALHEIRO, GISELE DA SILVA 

ASSUNCAO CAVALHEIRO Vistos. .. 1. Citem-se as partes devedoras para 

pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e 

ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008942-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (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: 1008942-25.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: GERALDO ALUIZIO GUIMARAES, REGIONAL COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000046-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURETTE CAMPOS BORGES (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: 1000046-56.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: LAURETTE CAMPOS BORGES Vistos. .. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 
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as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE GARCIA PEREIRA (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: 1000027-50.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: MARCOS ANDRE GARCIA PEREIRA Vistos. .. 1. Cite-se 

a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIANY RIBEIRO (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: 1000030-05.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: CRISTHIANY RIBEIRO Vistos. .. 1. Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, 

art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de 

Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000029-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PELICANO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000029-20.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: PELICANO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME Vistos. 

.. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007157-28.2017.8.11.0002

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:

WALLYSON SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

LARESKA CARVALHO CORREA MIRANDA (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: 1007157-28.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: WALLYSON SOARES DA SILVA, LARESKA 

CARVALHO CORREA MIRANDA Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras 

para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 

e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008539-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIA SILVA CURY (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

LAIZE MARIA DE MIRANDA LEITE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008539-56.2017.8.11.0002 AUTOR: EFIGENIA SILVA CURY 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. .. 1. Cumpra-se integralmente a decisão de 

ID 10990833 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000216-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRA GOIVINHO BORGES (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: 1000216-28.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: ALESANDRA GOIVINHO BORGES 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: 1005985-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ELISIO MOREIRA (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: 1005985-51.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ANTONIO ELISIO MOREIRA 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: 1000004-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAIS (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: 1000004-07.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: MARIA AUXILIADORA DE MORAIS Vistos. .. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 
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o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005857-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.S SERVICOS DE MOVELARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILSON BERNARDO DA SILVA (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: 1005857-31.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: N.S SERVICOS DE MOVELARIA EIRELI - ME, NILSON 

BERNARDO DA SILVA 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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: 1000380-90.2018.8.11.0002 REQUERENTE: SIMONE DE 

OLIVEIRA SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. 

Trata-se de ação Declaratória de Nulidade de Leilão com Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por SIMONE OLIVEIRA SANTANA, em face de 

BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Aduz a autora que foi avalista e garantidora de um empréstimo realizado 

pela empresa R DE SANTANA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS - ME junto à 

instituição financeira ora requerida e, em decorrência da inadimplência da 

empresa teria sido notificada para purgação da mora, objetivando solver o 

débito, totalizando o valor de R$ 71.548,52, sob pena de consolidar a 

propriedade do imóvel em favor do requerido. 3. Assevera ainda que, 

decorrido o prazo para purgação da mora, o requerido na data de 

11/07/2017, realizou junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Várzea 

Grande a averbação na matricula do imóvel consolidando a propriedade 

em seu nome. 4. Afirma, por fim, que o bem fora levado a leilão e vendido 

por preço vil, sem que a mesma tenha sido notificada sobre a data e hora 

do leilão e, portanto, pugna pela nulidade do leilão, com o pedido de tutela 

antecipada para suspender os efeitos do leilão. 5. Vieram-me conclusos. É 

o necessário relatório. DECIDO. 6. Simone Oliveira Santana propôs a 

presente ação Declaratória de Nulidade de Leilão, em desfavor de Banco 

Bradesco, conforme narrado no relatório supra. 7. Preconiza o artigo 300 

do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. 8. No caso dos autos, tenho que 

para melhor elucidar os fatos postergar a apreciação do pedido de tutela 

antecipada, pugnado pela autora, para após a instauração do 

contraditório. 9. 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). 10. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 11. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

12/04/2018, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 12. 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). 13. 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. 14. 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. 15. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 16. Intimem-se 

17. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000308-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEIS FERNANDES 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: 1000308-06.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: SIDINEIS FERNANDES DOS SANTOS Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 
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o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Quanto ao valor da causa, verifico que 

a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor 

a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 

11. Dessa maneira, considerando que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 14.967,64 

(quatorze mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta quatro 

centavos), que corresponde ao valor do débito, conforme se verifica na 

planilha de cálculo constante da exordial. 12. RETIFIQUE-SE, a secretaria, 

o valor da causa junto ao registro do feito. 13. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 14. Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE (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: 1000068-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE 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: 1005460-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON GREGORI MULLER DE PAULA (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: 1005460-69.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAU 

VEICULOS S.A. REQUERIDO: MAICON GREGORI MULLER DE PAULA 

Vistos. .. 1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão 

do feito de Busca e Apreensão, deixo de acolhê-lo e termino venha a 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo. 2. Em 

caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido impulso 

ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito .

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000363-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIORDAN DE ALMEIDA (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: 1000363-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GIORDAN DE ALMEIDA Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta 

retornou com o motivo “DESTINATÁRIO NÃO APRESENTOU-SE PARA 

RECEBER”, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000364-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE GUILHERME DE CAMPOS (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: 1000364-39.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JORGE GUILHERME DE CAMPOS 

Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, carecendo do 

comprovante de seu recebimento, uma vez que para o desenvolvimento 

válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o 

credor demonstre a constituição em mora do devedor. 4. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. 

MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, 

PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
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EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. 

PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE 

IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. Para comprovar tal ato, no insucesso da 

diligência da serventia extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor, deve ser realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, 

sob pena de acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 

Direito Comercial Julgado)” 5. Verifico ainda, que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 6. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 45.322,48 (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte dois reais e 

quarenta e oito centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 7. Proceda-se a 

secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 8. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida 

notificação, bem como recolha as custas remanescentes, na forma do art. 

2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 9. Intime-se. 10. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007446-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1007446-58.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

MARCELA APARECIDA DA COSTA Vistos. .. 1. Cuida-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de MARCELA 

APARECIDA DA COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico 

que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem 

custas e honorários advocatícios. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007334-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA OLIVEIRA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1007334-89.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: LUCIANA OLIVEIRA SOUSA Vistos. .. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A, em 

desfavor de LUCIANA OLIVEIRA SOUSA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Sem custas e honorários advocatícios. 6. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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